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Ja też segreguję
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Radni 
do komisji

KREDYTY
15 tys. na oświadczenie• 
fi rmowe do 30 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731-35-35-35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

Więcej na str. 12

REKLAMA

Biznesowo 
przy śniadaniu

Więcej na str. 11

W piątek, 5 grudnia, Grażyna Dziedzic rozpoczęła drugą kadencję na stanowisku prezydenta Rudy Śląskiej. Na uroczystej sesji Rady Miasta, zwołanej przez komisarza 
wyborczego w Katowicach, prezydent złożyła ślubowanie i została zaprzysiężona. 

Prezydent zaprzysiężona. Mamy status quo

– Teraz czas na wspólną pracę na rzecz 
naszego miasta i jego mieszkańców. Dziś po 
raz kolejny deklaruję gotowość współpracy 
ze wszystkimi,  ponad podziałami, dla któ-
rych ważne jest to miasto i jego mieszkań-
cy – podkreśliła prezydent Dziedzic, apelu-

jąc do radnych „o współpracę ponad po-
działami dla dobra Rudy Śląskiej”. Grażyna 
Dziedzic podziękowała mieszkańcom za 
docenienie jej dotychczasowej pracy i  za-
ufanie. – Chcę jeszcze raz podziękować 
wszystkim rudzianom za oddanie na mnie 

Więcej na str. 15

BYKOWINA

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

1899
Wartość detaliczna bransoletki 59 zł

Zrób zakupy za min. 300 zł
(lub 3 x 100 zł) w dniach 
4-21.12.2014 r. i odbierz 
bransoletkę w PREZENCIE
(oferta ważna do wyczerpania zapasów)

12 TYSKICH 
(SZTYGARO-PACK)
do wyczerpania zapasów

ŁOPATKA
B/K
11-14.12.2014 KG

Osobom do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy

299
KG

BANANY
16-17.12.2014 

Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13
1299

KG

SER GOUDA
11-17.12.2014

11-14.12.2014 KG

SER GOUDASER GOUDA

899
MASŁO EKSTRA 
PATURAGES 200 g, 11-17.12.2014 

289

KACZKA 
CAŁA  
FASZEROWANA 
JABŁKAMI

699
KG

TYLKO W ŚRODĘ – 10.12.2014 R.
KACZKA TANIA JAK... KURCZAK SZT.

głosów, bo jest to dowód na to, że obdarzy-
liście mnie zaufaniem i doceniliście wyko-
naną przeze mnie pracę – mówiła po złożo-
nym ślubowaniu prezydent Grażyna Dzie-
dzic. Prezydent miasta zapowiedziała, że 
jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 
spotka się z przewodniczącymi wszystkich 
klubów radnych, by porozmawiać o współ-
pracy w realizacji najważniejszych dla mia-
sta zadań. Do pierwszych zaliczyła uchwa-
lenie budżetu miasta na 2015 rok oraz uru-
chomienie programu promocji taniego bu-
downictwa jednorodzinnego w Rudzie Ślą-
skiej.

W poniedziałek po południu potwierdzo-
no, że Anna Krzysteczko i Michał Pieroń-
czyk nadal będą towarzyszyć prezydent. 
– Oboje sprawdzili się na swoich stanowi-
skach w poprzedniej kadencji, dlatego w tej 
też będą pełnić funkcje moich zastępców – 

potwierdziła Grażyna Dziedzic. Nie zmie-
nia się również zakres spraw, którymi zaj-
mują się wiceprezydenci. Michał Pieroń-
czyk jako pierwszy zastępca prezydenta 
miasta nadzoruje gospodarkę nieruchomo-
ściami, Annie Krzysteczko podlegają nato-
miast sprawy społeczne.

Wybór Grażyny Dziedzic na fotel prezy-
denta oraz wiceprezydentów spowoduje, że 
wygasną 3 mandaty radnych, które zdobyli. 
Komisarz wyborczy wyda następnie posta-
nowienie o wstąpieniu na te miejsca kandy-
datów z tej samej listy, w tym samym okrę-
gu wyborczym, którzy uzyskali kolejno 
największą liczbę głosów. Będą to Jacek 
Jarocki, Grzegorz Handler, który otrzyma 
mandat za Michała Pierończyka oraz Wi-
told Hanke, który po Annie Krzysteczko 
zdobył największą liczbę głosów w okręgu.
 MS

Od piątku prezydent ofi cjalnie sprawuje drugą kadencję. Foto: DK

REKLAMA
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Z czym kojarzą się Wam Święta Bożego Narodzenia? Oczywiście z karpiem, a jeśli ma być najsmaczniejszy, to koniecznie z mikołowskiej RYBOŁÓW-
KI. Właściciele z myślą o swoich klientach w ofercie mają zarówno ryby żywe jak np karpie, pstrągi, szczupaki,  

sumy, jak i również przepyszne, naturalnie wędzone ryby słodkowodne oraz morskie.

Ryby na święta tylko z RYBOŁÓWKI!

To, z czego jesteśmy dumni, to 
zdrowe, naturalnie hodowane ryby. 
Tradycyjny karp polski hodowany jest 
przez 3 lata na naturalnych pokar-
mach, ale można ten czas przyspieszyć 
i robią to głównie producenci z Czech, 
Ukrainy czy Litwy. Dzięki sztucznym, 
naszpikowanym hormonami paszom 
takie karpie hoduje się w maksymal-
nie 2 lata, co daje duże oszczędności 
i stąd niskie ceny w marketach, ponie-
waż to przede wszystkim do nich tra-
fiają ryby z importu.

W Rybołówce sprzedajemy tylko 
prawdziwego, polskiego karpia hodo-
wanego na pszenicy, dzięki czemu ma 
on niesamowity smak i walory odżyw-
cze. Polecamy również sprzedawane 

przez nas pstrągi z najlepszej polskiej 
hodowli Złoty Potok oraz hodowane 
na miejscu sumy.

Rybołówka może się również po-
szczycić wędzonymi rybnymi przy-
smakami o wyjątkowym zapachu 
i smaku.

Oferujemy wędzone pstrągi, jesio-
try, sumy, karpie, węgorze, sielawy, 
dorsze, halibuty, łososie oraz makrele, 
a przed samymi świętami także polę-
dwicę i własnoręcznie robione kiełba-
sy z suma. Jako przeciwnicy przemy-
słowego wędzenia i ludzie, którzy są 
zwolennikami zdrowego jedzenia, na-
sze ryby wędzimy w sposób tradycyj-
ny, na dymie z drzewa. Każdy, kto 
kupi rybę wędzoną w Rybołówce, już 

więcej nie skusi się na rybę z marketu, 
smaku tych ryb nie da się porównać, 
nie licząc już nawet tego, że my ryby 
wędzimy codziennie.

Sekretem ich smaku jest to, że ryby 
wędzimy według trzech kroków.

Nacieramy rybę solą, później na całą 
noc zanurzamy ją w specjalnie przez 
nas skomponowanych przyprawach 
i ziołach, a następnego dnia wędzimy 
ją aż do zmierzchu. Używamy do wę-
dzenia drzewa z olchy i gruszy, które 
nadają rybie niesamowity smak i aro-
mat. Nasze ryby, pomimo że są o wiele 
smaczniejsze, świeższe i zdrowsze od 
marketowych, są konkurencyjne rów-
nież cenowo, ponieważ to my jesteśmy 
producentami i kupując rybę w Rybo-

łówce kupujesz z pierwszej ręki bez 
tysiąca marż.

Rybołówka serdecznie zaprasza za-
równo po ryby żywe, które możemy 

oczywiście dla Państwa wypatroszyć 
na miejscu, jak i po ryby wędzone. 
Chętnie podzielimy się z Wami na 
święta tym, co mamy najsmaczniejsze.

Paniowy

Umowa na całoroczne letnie i zimo-
we utrzymanie DTŚ w Chorzowie, 
Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach 
i Zabrzu obowiązywała od 1 lutego do 
31 października br. Władze naszego 
miasta były jednak od początku jej 
przeciwne ze względu na wyższe niż 
dotychczas koszty, jakie podał wyło-
niony wykonawca (Zakład Usługowy 
Konserwacja Terenów Zielonych Ja-
cek Wieczorek). Czy to przełożyło się 
na jakość usług?

–  Z uwagi na łagodną zimę i zbyt 
krótki okres faktycznej zimy (od lutego 
do marca) trudno jest w pełni ocenić 
wykonawcę ze zlecanych prac w za-
kresie zimowego utrzymania – przy-
znaje Adam Nowak, rzecznik prasowy 
rudzkiego magistratu. – Natomiast na 
podstawie przeprowadzanych w tere-
nie odbiorów interwencyjnego oczysz-
czania oraz letniego utrzymania DTŚ, 
przekazywano wykonawcy drobne 
uwagi dotyczące doczyszczenia frag-
mentów jezdni. Poprawki były realizo-
wane przez wykonawcę zgodnie z na-
szymi zaleceniami. 

Z wyliczeń magistratu wynika, że 
wykonawca w okresie zimowym 
sprzątał rudzki odcinek DTŚ jedynie 
przez 9 dni. W lutym zaś wykonano 
jednokrotne zamiatanie trasy, a w mar-

cu nie prowadzono ani zimowego, ani 
letniego utrzymania drogi. 

– Od kwietnia do końca październi-
ka prowadzone było letnie oczyszcza-
nie drogi (jednokrotnie w tygodniu, 
z wtorku na środę), według harmono-
gramu wspólnie ustalonego przez 
wszystkie miasta – podaje Nowak.

Tymczasem koszt utrzymania DTŚ 
w ramach wspólnego przetargu wy-
niósł Rudę Śląską prawie 130 tys. zł. 
W tym zimowe utrzymanie kosztowa-
ło blisko 13 tys. zł, a letnie – ok. 117 
tys. zł.  

– Dla porównania podajemy, że 
koszt letniego oczyszczania DTŚ we-
dług cen obowiązujących u poprzed-
niego wykonawcy (Tönsmeier Połu-
dnie – przyp. red.) w naszym mieście 
wyniósłby w okresie letnim (od kwiet-
nia do końca października) kwotę 
19.431,37 zł. Natomiast ceny, tym sa-
mym i koszt utrzymania zimowego 
DTŚ na dobę u poprzedniego wyko-
nawcy są porównywalne z kosztami 
Zakładu Usługowego Konserwacja 
Terenów Zielonych Jacek Wieczorek – 
wylicza Adam Nowak.

Może więc dlatego w tym roku 
w ogóle nie pojawił się projekt konty-
nuacji wspólnego utrzymywania DTŚ, 
który był prowadzony przez Górnoślą-

ski Związek Metropolitalny? W związ-
ku z tym odśnieżaniem rudzkiego od-
cinka DTŚ ponownie zajmie się firma 
Tönsmeier Południe.

– Jeżeli w przyszłości pojawi się 
propozycja wspólnego utrzymywania 

Koniec ze wspólnym sprzątaniem Drogowej Trasy Średnicowej. Pilotażowy projekt zakończył się klapą. Ruda Śląska we własnym zakresie będzie odśnieżała „śred-
nicówkę”.

Razem sprzątali DTŚ przez 9 miesięcy. I się zniechęcili

W tym roku miasta przy DTŚ indywidualnie rozwiążą problem jej odśnieżania. Foto: UM

Złóż życzenia
świąteczne na łamach 

„Wiadomości Rudzkich”
Promocja 10 zł 

(od osób prywatnych)

17 grudnia, na łamach naszej 
gazety, będziecie Państwo mogli 

złożyć życzenia świąteczne  
i noworoczne. To doskonała 
możliwość pokazania swoim 
bliskim, że o nich pamiętamy  
i czujemy się z nimi związani.

Życzenia do 26 słów
cena 10 zł.

Życzenia przyjmujemy  
do 12 grudnia w redakcji  
przy ul. Niedurnego 36.
Szczegóły pod numerem  
telefonu 32 248-60-97.

* * * 
Informujemy że w dniach od 22 
do 31 grudnia 2014 r. redakcja 
gazety ,,Wiadomości Rudzkich” 

będzie nieczynna.

(odśnieżania, oczyszczania) DTŚ, mia-
sto ją rozważy. W sytuacji, gdy będzie 
dla nas korzystna, podpiszemy wspól-
ną umowę z innymi miastami – podsu-
mowuje Nowak.

Joanna Oreł
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– Chciałbym podziękować radnym 
za zaufanie. Mam nadzieję, że będę 
godnie pełnił funkcję wiceprzewodni-
czącego, przede wszystkim dla dobra 
mieszkańców – podkreślał nowy wice-
przewodniczący, Krzysztof Rodzoch, 
który w tajnym głosowaniu otrzymał 
15 głosów. Radna Cecylia Gładysz 

otrzymała natomiast 19 głosów popar-
cia.

Podczas drugiej części sesji wybra-
no również przewodniczących i skła-
dy komisji stałych Rady Miasta. Obok 
publikujemy składy komisji po no-
wym rozdaniu.

MS

Podczas piątkowej sesji radni wybrali dwóch wiceprzewodniczących Rady Mia-
sta – zostali nimi Cecylia Gładysz, której kandydaturę zgłosił Andrzej Stania oraz 
Krzysztof Rodzoch, którego kandydaturę zgłosił Michał Pierończyk. Jednym  
z punktów obrad było także zaprzysiężenie radnej Katarzyny Korek, nieobecnej 
na ostatniej sesji.

Nowe rozdanie w Radzie Miasta

Obok przewodniczącego Kazimierza Myszura zasiedli Cecylia Gładysz oraz Krzysztof Rodzoch. Foto: UM

KomIsjA REWIZyjNA:
Przewodniczący – Andrzej Stania

Wiceprzewodnicząca  
– Katarzyna Korek
Sławomir Ochliński
Andrzej Pacławski
Michał Pierończyk
Dariusz Potyrała
Marek Wesoły

KomIsjA PRAWA,  
sAmoRZądNoścI  

I BEZPIEcZEństWA:
Przewodnicząca – Dorota Tobiszowska

Stefania Krawczyk
Joanna Kołada

Andrzej Pacławski
Dariusz Potyrała

 

KomIsjA 
sPoRtu I KuLtuRy 

FIZycZNEj:

Przewodniczący – Władysław Dryja 
Władysław Kucharski
Agnieszka Płaszczyk

Józef Skudlik
Kazimierz Myszur
Krzysztof Rodzoch

Mariusz Pakuza
Michał Wieczorek

KomIsjA KuLtuRy:
Przewodnicząca – Agnieszka Płaszczyk 

Anna Krzysteczko
Cecylia Gładysz

Sławomir Ochliński
Jakub Wyciślik

Krzysztof Rodzoch
Dorota Tobiszowska
Stefania Krawczyk
Władysław Dryja

KomIsjA ZdRoWIA,  
RodZINy I Pomocy  

sPołEcZNEj:
Przewodnicząca – Joanna Kołada

Anna Krzysteczko
Henryk Piórkowski

Dorota Tobiszowska
Kazimierz Myszur
Krzysztof Rodzoch
Stefania Krawczyk
Katarzyna Korek

Michał Wieczorek
Andrzej Stania

KomIsjA ochRoNy  
śRodoWIsKA: 

Przewodniczący – Józef Skudlik 
Cecylia Gładysz

Sławomir Ochliński
Jakub Wyciślik

Andrzej Pacławski

KomIsjA ośWIAty:  
Przewodniczący – Marek Kobierski 

Anna Krzysteczko
Władysław Kucharski

Cecylia Gładysz
Kazimierz Myszur
Krzysztof Rodzoch

Marek Wesoły
Władysław Dryja

KomIsjA 
INFRAstRuKtuRy  

I RoZWoju mIAstA: 
Przewodniczący – Sławomir Ochliński 

Marek Kobierski
Henryk Piórkowski

Mariusz Pakuza
Jakub Wyciślik
Józef Skudlik

Andrzej Pacławski
Marek Wesoły

Katarzyna Korek

KomIsjA  
BudŻEtu  

I PRZEdsIęBIoRcZoścI:

 

Przewodniczący – Marek Wesoły 
Andrzej Pacławski
Marek Kobierski
Mariusz Pakuza
Dariusz Potyrała
Andrzej Stania
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Tylko do 15 grudnia można 
pomóc Szkole Podstawowej nr 4 
oraz Gimnazjum nr 14 z Rudy 
Śląskiej w walce o pracownie 
multimedialne i szkolne sale ki-
nowe. Jak to zrobić? Wystarczy 
zagłosować na ich filmy o kuli-
narnych odkryciach na stronie 
tescodlaszkol.pl. – Już po raz 
12. ruszamy z programem „Te-
sco dla Szkół”, który z racji roz-
powszechniającej się wśród 
dzieci otyłości postanowiliśmy 
poświęcić tematyce kulinarnej – 
powiedziała Maja Głuśniewska, 
przedstawiciel biura prasowego 

Kulinarni odkrywcy! 

Tylko do 15 grudnia możemy zagłoso-
wać na kulinarne talenty z Rudy Śląskiej. 
 Foto: Tesco

REKLAMA

Marchewkowy dzień nastał 
w Miejskim Przedszkolu nr 47 
w Bykowinie – to wszystko 
z okazji Europejskiego Tygo-
dnia Autyzmu. Wydarzenie 
miało na celu przede wszystkim 
podkreślenie tematu opieki nad 
dziećmi autystycznymi i nie tyl-
ko.

– Oprócz obchodów z okazji 
Europejskiego Tygodnia Auty-
zmu, chcieliśmy także podzięko-
wać władzom miasta za pięknie 
wyremontowane przedszkole. 
Nareszcie dzieci mogą spędzać 
tutaj czas, a komfort przebywa-
nia w budynku jest zupełnie in-
ny – mówiła Mirosława Mu-
skietorz, dyrektor przedszkola. 

Dzieciaki wraz z przedszko-
lankami przygotowały przed-
stawienie o „Marchewkowym 
zakątku”, zorganizowano także 
zabawy oraz marchewkowy po-
częstunek. Zaproszeni goście 

mogli też zobaczyć jak wygląda 
odświeżony i doposażony bu-
dynek.

– Do przedszkola uczęszcza 
11 dzieci autystycznych, dla któ-

Marchewkowy zakątek

Dzień Autyzmu w MP nr 47 był także okazją do podziękowania za odnowiony budynek.
 Foto: MS

konkursu „Kulinarni odkryw-
cy”. – Tegorocznym zadaniem 
konkursowym dla uczniów było 
nakręcenie dwuminutowego fil-
mu, udowadniającego, że goto-
wanie jest proste, daje dużo ra-
dości, a także pomaga zdrowo 
się odżywiać – dodała. 

Szkoły, które nie zdążyły 
stworzyć prac konkursowych, 
mogły poprzez przygotowanie 
gazetek, krótkich wierszy lub 
mini-happeningów, dołączyć do 
zabawy i wygrać dla swoich pla-
cówek nawet 3 000 zł! 

Dominika Kubizna 

rych powstał oddział specjalny. 
W placówce działa również od-
dział integracyjny – dodała dy-
rektor.

Magdalena Szewczyk

Po raz drugi udowodnili, że ży-
cie bez nałogu może być kreatyw-
ne, pełne pasji i miłości do sztuki. 
W piątek (5.12.) odbyło się podsu-
mowanie projektu profilaktyczne-
go dla dzieci i młodzieży pod ha-
słem „Dziękuję, nie piję, wolę 
sztukę, czyli kreatywnie bez nało-
gu”, w ramach którego w Miej-
skim Centrum Kultury odbył się 
koncert galowy. 

– W projekcie udział brał Zespół 
Pieśni i Tańca „Rudzianie” oraz 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
4 w Czarnym Lesie, a współpraco-
wała Szkoła Podstawowa nr 1 oraz 
Zespół Szkół Muzycznych w No-
wym Bytomiu. Przedsięwzięcie do-
finansowane zostało z miejskich 
środków profilaktyki uzależnień – 
informowano podczas gali.

W trakcie imprezy wystąpiły 
m.in. takie grupy jak ZPiT „Ru-

dzianie”, Formacja „Diamenty” 
i „Diamenciki” oraz muzycy. Kon-
cert galowy pokazał, że można po-

Spotkanie z Mikołajem twa-
rzą w twarz to niezapomniane 
przeżycie. Wiedzą o tym 
w Szkole Podstawowej nr 14 
im. Kawalerów Orderu Uśmie-
chu, gdzie co roku specjalnie 
dla najmłodszych zaprasza się 
Świętego w progi budynku 
szkoły.

– To już nasza tradycja. 
Oprócz tego, że organizujemy 
mikołajki dla uczniów naszej 
szkoły, pamiętamy także o malu-
chach ze środowiska, w którym 
znajduje się szkoła. Chcemy, by 
zaaklimatyzowały się w naszej 
społeczności i kojarzyły tę szko-
łę z czymś przyjemnym – stąd to 
dzisiejsze wydarzenie – mówiła 
Ewa Stepuch, dyrektor SP nr 
14.

Uczniowie postanowili przy-

witać Mikołaja piosenkami 
i mikołajkową inscenizacją. 
Przybyłe dzieci otrzymały także 
prezenty: – Rodzice od wielu lat 
bardzo chętnie korzystają z na-

Spotkanie ze Świętym

szej oferty, a nasi uczniowie cie-
szą się, że mogą swoim młod-
szym kolegom pokazać to, co 
potrafią – dodała dyrektor.

Magdalena Szewczyk

Dostać prezent z rąk św. Mikołaja to coś wyjątkowego.  Foto: MS

Uzależnieni od sztuki

łączyć przyjemne z pożytecznym 
– naukę z zabawą, a profilaktykę 
ze sztuką.

– Dzieci powinny już od naj-
młodszych lat dowiadywać się 
o problemie nałogów oraz możli-
wościach zapobiegania im. To, że 
uczęszczają na różne zajęcia arty-
styczne jest jednym z najlepszych 
elementów profilaktyki – mówiła 
mama jednej z występujących 
dziewczynek.

Magdalena Szewczyk 

Na koncert galowy zaprosił Zespół Pieśni i Tańca „Rudzianie”. Foto: MS
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Władze miasta szykują się do utworze-
nia kolejnego szlaku rowerowego w Ru-
dzie Śląskiej. Tym razem będzie on prze-
biegał wzdłuż Potoku Bielszowickiego. 
Na dwóch kółkach nową trasą poszaleje-
my być może już w przyszłym roku.

W ubiegłym miesiącu urzędnicy rudz-
kiego magistratu otworzyli przetarg na 
opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy szlaku rowerowego. Termin skła-
dania wniosków upłynął wraz z począt-
kiem grudnia.

Nowa trasa rowerowa ma powstać na 
odcinku od skrzyżowania ulic 1 Maja oraz 
Żwirki i Wigury (Wirek) wzdłuż Potoku 
Bielszowickiego aż do ulicy Górnośląskiej 
w Bykowinie. Całość ma mieć ok. 3 kilo-

metry. Jaki będzie zakres prac? – Utwar-
dzenie dróg w ramach tego projektu będzie 
polegało na dostosowaniu obecnych dróg 
wzdłuż Potoku Bielszowickiego poprzez 
wyrównanie nawierzchni gruntowych kru-
szywem przepuszczalnym, nadając im pra-
widłowe spadki poprzeczne oraz podłużne 
– zapowiada Barbara Mikołajek-Wałach, 
naczelnik Wydziału Dróg i Mostów Urzę-
du Miasta w Rudzie Śląskiej. – Należy 
również nadmienić, że omawiana droga 
będzie posiadała zakaz poruszania się po-
jazdów mechanicznych, zwiększając w ten 
sposób komfort oraz bezpieczeństwo rowe-
rzystów.

Wykonawca będzie miał do utwardze-
nia ok. 1,2 km dróg gruntowych. Można 

Nowy szlak rowerowy połączy Wirek i Bykowinę

Sieć ścieżek rowerowych wzbogaciła się o kolejny odcinek wzdłuż ulicy Górnośląskiej . Foto: UM

także już teraz podpatrzeć, jaki będzie 
przebieg nowego szlaku rowerowego.

– Opracowanie dokumentacji projekto-
wej oraz jej przyszłe wykonanie, które zo-
stało ujęte w projekcie budżetu na rok 
2015, jest realizacją kolejnego fragmentu 
koncepcji tras rowerowych na terenie mia-
sta. Całą koncepcję oraz jej zrealizowane 
etapy uwidoczniono na geoportalu miasta 
Ruda Śląska – zachęca do oglądania Bar-
bara Mikołajek-Wałach.

Na razie jednak urzędnicy nie potrafią 
oszacować, ile będzie trzeba wydać z bu-
dżetu miasta na stworzenie opisywanego 
szlaku rowerowego oraz z jakimi utrudnie-
niami dla mieszkańców będzie się wiązała 
sama przebudowa.

– Koszt realizacji niniejszej inwestycji, 
jak również ewentualne utrudnienia spo-
wodowane pracami budowlanymi będą 
określone po sporządzeniu projektu bu-
dowlano-wykonawczego tj. koniec lipca 
2015 roku – wyjaśnia Mikołajek-Wałach.

Dodajmy, że w przyszłym roku realizo-
wana będzie budowa trasy od ul. Gołębi do 
ul. Kupieckiej (dzielnica Wirek). Połączy 
ona odcinki ścieżek rowerowych wykona-
nych w tym roku wzdłuż ul. 1 Maja oraz 
wzdłuż ul. Górnośląskiej.

Ponadto 2015 roku powstanie trasa ro-
werowa łącząca wszystkie dzielnice mia-
sta. Inwestycja ta zostanie zrealizowana  
w ramach budżetu obywatelskiego. 

 Joanna Oreł

Będą nowe miejsca pracy w Rudzie 
Śląskiej. I to niemało, bo pół tysiąca. 
Tyle osób początkowo planuje zatrud-
nić Centrum Operacyjne Raiffeisen 
Polbanku, które powstaje w Kochło-
wicach. 

Jeżeli zastanawiacie się, co powsta-
je przy ul. Oświęcimskiej 9 w Kochło-
wicach (okolice kopalni Wujek-Ruch 
„Śląsk”), to spieszymy z odpowiedzią 
– w tym miejscu Raiffeisen Polbank 
buduje swoje Centrum Operacyjne. To 
właśnie do Rudy Śląskiej bank zdecy-
dował się przenieść część centralnych 
biur, których pracownicy będą zajmo-
wali się operacjami związanymi głów-
nie z obsługą klientów detalicznych 
i korporacyjnych. – Od lat Raiffeisen 
posiadał w Katowicach małe Centrum 
Operacyjne. Funkcjonowało bardzo 
efektywnie, dlatego analizując poten-
cjalne lokalizacje Centrum Operacyj-
nego, zarząd banku zadecydował o je-
go umiejscowieniu na Śląsku – wyja-
śnia Kazimierz Łabno, dyrektor Cen-
trum Operacyjnego Raiffeisen Po-
lbank. – Najbardziej atrakcyjnym 
i funkcjonalnym budynkiem, który po-
zwalał na skoncentrowanie w nim 
funkcji operacyjnych i call center, oka-
zał się budynek w Rudzie Śląskiej. 
Obecnie kończą się prace budowlane 

w powstającym Centrum Operacyj-
nym. Budynek jest także wyposażany. 
Kierownictwo centrum zapowiada,  
że zacznie ono działać w pierwszym 
kwartale 2015 roku.

A to oznacza, że rudzianie i miesz-
kańcy okolicznych miast już teraz mo-
gą zainteresować się rekrutacją do 
Raiffeisen Polbanku. Tym bardziej, że 
pracę w kochłowickim centrum znaj-
dzie kilkaset osób.

– Do końca 2015 roku zamierzamy 
zatrudnić około 500 pracowników, do-
celowo nawet 800 osób – zdradza Ka-
zimierz Łabno. – Będziemy poszuki-
wać specjalistów w zakresie obsługi 
operacyjnej i call center.

Wśród szczegółowych ofert, jakie 
można znaleźć, dotyczą one pracy na 
stanowiskach m.in. telefonicznej ob-
sługi klienta oraz specjalisty ds. 
wsparcia operacji.

– Świetnie, że w naszym mieście po-
wstaną kolejne miejsca pracy, bo taka 
informacja zawsze jest dobra – ko-
mentuje pan Krzysztof, mieszkaniec 
Kochłowic. – Poza tym to sprawi, że 
pewnie do banku będą przyjeżdżali za-
łatwiać swoje sprawy także mieszkań-
cy innych miast i dzięki temu jeszcze 
lepiej poznają oni Rudę Śląską.

Joanna Oreł

W Kochłowicach przybędą 
setki nowych miejsc pracy
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Zuzia, Kacper, Andżelika, Wikto-
ria oraz Piotrek – te dzieciaki już 
spełniły swe marzenia! W tym roku 
mikołaje z Placu Jana Pawła II po-
biegną, by pomóc cierpiącemu na 
niedrożność dróg żółciowych Do-
minikowi Dołgopołemu. – Poprzed-
nie akcje pokazały, jak wielkie serca 
mają mieszkańcy naszego miasta. 
Dlatego też mam nadzieję, że licznie 
spotkamy się na rudzkim rynku, by 
tym razem wspólnie „wybiegać” 
marzenie Dominika – podkreśla pre-
zydent miasta Grażyna Dziedzic.

Tegoroczny Bieg Mikołajkowy 
odbędzie się 21 grudnia. Ludzie do-
brych serc pobiegną, by spełniać 
marzenie czterolatka z Rudy Ślą-
skiej, u którego stwierdzono w trze-
cim miesiącu życia niedrożność 
dróg żółciowych. W niedługim cza-
sie po diagnozie, Dominik został 
skierowany i przetransportowany do 
IPCZD w Warszawie, gdzie lekarze 
potwierdzili chorobę.

Zespół Alagille’a jest schorze-
niem, którego występowanie jest 
bardzo rzadkie, bo 1/70 000  – 1/100 
000 tys. osób. Charakteryzuje się 
występowaniem zaburzeń w obrębie 
wątroby, serca, trzustki oraz nerek. 
U Dominika konieczny był prze-
szczep wątroby, który pomyślnie 
przeprowadzono w kwietniu 2012 
roku. Od dnia przeszczepu do końca 
życia chłopak musi przyjmować leki 
immunosupresyjne, jak również in-
ne, które są mu potrzebne do nor-

malnego funkcjonowania. – Jak 
każdy maluch Dominik ma swoje 
marzenie. Chciałby przynajmniej 
raz na chwilę zostać piłkarzem 
w niebieskiej koszulce. Jego wielkim 
marzeniem jest także bycie zdro-
wym, tak więc zebrane pieniądze 
przeznaczone zostaną na zakup le-
ków – tłumaczy współorganizująca 
imprezę Aleksandra Poloczek, za-
stępca dyrektora Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Rudzie Ślą-
skiej. Pierwsze z marzeń chłopczyka 
spełnione zostanie podczas grudnio-
wej imprezy i będzie dla niego wiel-
ką niespodzianką. 

Impreza pod hasłem Bieg Miko-
łajowy to już rudzka tradycja. Za-
częło się od próby spełnienia marze-
nia Zuzi w roku 2012. Dziewczynka 
chciała jechać wraz z rodziną do Di-

sneylandu. Marzenie zostało speł-
nione. Bohaterem ubiegłorocznej 
imprezy był zaś cierpiący na wro-
dzoną wadę serca ośmioletni Kacper 
Chmiel.  Fundusze zebrane podczas 
biegu oraz imprez towarzyszących 
pozwoliły pokryć koszty operacji 
w Niemczech, dzięki czemu Kacper 
dziś czuje się dobrze. 

Warto wspomnieć, że marzenia 
młodych rudzian spełniają się nie 
tylko podczas biegów na placu Jana 
Pawła II. W ostatnim czasie udało 
się również zebrać pieniądze po-
trzebne na wyjazd rudzianki Andże-
liki do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie przeszła skomplikowaną ope-
rację nogi. Rudzianie pomogli także 
spełnić marzenia Wiktorii oraz 
Piotrka. 

UM

Na pomoc Dominikowi!

Bieg Mikołajkowy odbędzie się 21 grudnia. Foto: arch.

Nawet choroba nie przeszka-
dza w obchodach Dnia Świętego 
Mikołaja, dlatego dziewięcioro 
dzieci przebywających w biel-
szowickim szpitalu odwiedzili 
w piątek (5.12.) mikołajowi wy-
słannicy. Byli to: prezydent Gra-
żyna Dziedzic, Tomasz Delow-
ski, prezes zarządu CPR-
Inwestor wraz z pomocnikami 
oraz pracownicy szpitala. – Bę-
dąc ojcem zdaję sobie sprawę, 

że dzieci w szpitalach, mimo złe-
go samopoczucia potrafią się też 
nudzić. Z racji tego przygotowa-
łem wraz z firmą małe paczki, 
w których pacjenci znajdą m.in. 
kredki, bloki, temperówki, słody-
cze oraz pluszaki, umilające im 
czas – powiedział Tomasz De-
lowski. 

Prezenty przygotowali także 
Urząd Miasta oraz pracownicy 
szpitala, dzięki czemu każdy 

Mikołaj w szpitalu 

z pacjentów otrzymał aż trzy 
paczki. 

– Jestem naprawdę szczęśli-
wa, że mamy wokół siebie tak 
wielu dobrych ludzi. Dzieci były 
zachwycone gdy powiedziałam 
im o wizycie mikołajowych po-
mocników, od rana dopytywały 
się kiedy zjawią się goście – po-
wiedziała Violeta Stachnowska-
Golba, ordynator oddziału. 

Dominika Kubizna 

Dorośli sprawili wiele radości małym pacjentom. Foto: DK
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Drogowe El Dorado na Kaufhausie. Wybudują, ile się da

Na osiedlu Kaufhaus przebudowane zostaną ulice Dobrej Nadziei oraz Gwardii Ludowej. Foto: DK

Władze miasta w 2015 roku zajmą się 
stanem osiedla Kaufhaus. Plany dotyczą 
dwóch ulic.

– Potrzeba „przedłużenia” ulicy 
Gwardii Ludowej wynika z potrzeby 
ucywilizowania tego fragmentu dzielni-
cy dla zapewnienia właściwych warun-
ków użytkowych rejonu budynków  
o numerach 24, 26, 28, 27 i 33. Niestety 
pierwszy etap realizacji rewitalizacji 
osiedla Kaufhaus z uregulowaniem mię-
dzy innymi dróg komunikacji wewnętrz-
nej zakończył się przed wskazanymi bu-
dynkami – wskazuje Piotr Janik, naczel-
nik Wydziału Inwestycji w rudzkim ma-
gistracie. 

Wykonany został już kosztorys inwe-
storski oraz dokumentacja projektowa, 
zgodnie z którymi koszt inwestycji wy-
niesie ok. 1,6 mln zł. 

– W ramach projektu wykonane zosta-
ną ciągi pieszo-jezdne z dojściami do 
poszczególnych klatek budynków, miej-

Zamieszanie na działkach
– Zarząd PZD obiecywał, że od razu 

jak będą pieniądze ruszą prace nad  
ogrodzeniem, wodą i prądem na naszych 
działkach. Z tego co wiem, pieniądze zo-
stały przelane już w marcu, a dopiero 
teraz zaczynają być robione ogrodzenia.  
Co więcej, woda ma być zrobiona w dru-
gim kwartale 2015 roku, a prąd na po-
czątku 2016 r. Po pierwsze moje pytanie 
brzmi: dlaczego nie można wody i prądu 
zrobić za jednym zamachem żeby nie 
rozkopywać wszystkiego dwa razy? Po 
drugie chciałbym się zapytać, czy nie 
można przyspieszyć tego procesu i szyb-
ciej wykonać prac? – mówi jeden 
z działkowiczów.

W tej sprawie szybko skontaktowali-
śmy się ze Śląskim Okręgowym Zarzą-
dem ROD. – Wykonanie wody w jedno-
czesnym terminie z wykonaniem sieci 
elektrycznej może rodzić problem zbęd-

sca parkingowe, oświetlenie, elementy 
małej architektury jak ławki, zieleń, 
przeniesienie placyku zabaw oraz zakup 
kamer do monitoringu miejskiego – wy-
licza Janik.

Prace w 2015 roku będą prowadzone 
także na ulicy Dobrej Nadziei. Obecnie 
jest to droga gruntowa, bez chodników 
i kanalizacji deszczowej. – Według do-
kumentacji projektowej, która zostanie 
wykonana do końca 2014 roku, przebu-
dowany zostanie 100-metrowy odcinek 
ulicy, wzdłuż istniejących posesji oraz 
wybudowany nowy 70-metrowy odcinek 
drogi dla połączenia ulicy Dobrej Na-
dziei z ulicą Gwardii Ludowej – zapo-
wiada Barbara Mikołajek-Wałach, na-
czelnik Wydziału Dróg i Mostów.

Na odcinkach dróg pojawią się nowe 
nawierzchnie jezdni oraz chodniki z be-
tonowej kostki brukowej. Dodatkowo 
wykonane zostaną kanalizacja deszczo-
wa i oświetlenie drogowe. – W projekcie 

nego „oczekiwania” jednej inwestycji 
na drugą. Dodatkowo, z doświadczenia 
wykonawczego wiemy, że przy jednocze-
snym prowadzeniu obu rodzajów prac 
rodzą się problemy wynikające z równo-
ległej obecności różnych wykonawców 
oraz wysoce prawdopodobnego pokry-
wania się obszarów robót. Ponadto, 
przepisy budowlane jasno określają spo-
soby prowadzenia robót wodociągowych 
i elektrycznych, sposoby zabezpieczeń, 
minimalne odległości pomiędzy wodo-
ciągiem a kablem elektrycznym itp. Np. 
umieszczanie wodociągu i kabla w jed-
nym wykopie jest zabronione, a mini-
malna odległość w planie wynosi 80 cm 
– informuje inspektor ds. inwestycji Ar-
tur Olczyk – W przytoczonej wyżej od-
powiedzi do działkowców podano realne 
terminy wykonania inwestycji uwzględ-
niające proces budowlany od projekto-

planu budżetu na 2015 rok na przebudo-
wę ulicy zabezpieczono kwotę 700 tys. 
zł. Dokładny koszt realizacji zadania bę-
dzie zawierał kosztorys inwestorski, któ-

ry zostanie przekazany przez biuro pro-
jektów do końca 2014 roku – zapewnia 
Barbara Mikołajek-Wałach.

Joanna Oreł

Szykują się zmiany na osiedlu Kaufhaus. W przyszłym roku miasto przeprowadzi remont ulicy Gwardii Ludowej oraz Dobrej Nadziei. 

Rodzinne ogródki działkowe przy ulicy Bielszowickiej noszą nazwę Jedność. Nazwa nie współgra jednak z sytuacją pomiędzy zarządem rudzkich ogródków a Okręgowym 
Zarządem Śląskim ROD. Rudzcy działkowicze chcą jak najszybciej postawienia ogrodzenia zewnętrznego a także doprowadzenia sieci wodnej i energii elektrycznej.

Działkowicze chcą jak najszybszego wykonania prac. Foto: RP
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wania, poprzez uzgodnienia, uzyskanie 
pozwolenia na budowę, proces przetar-
gowy aż do realizacji wykonawczej.  
Przy czym, oczywiście jeżeli będą poja-

wiały się możliwości, będziemy starali 
się skrócić czas wykonania zadań – do-
daje.

Robert Połzoń

Do tragicznego wypadku doszło w pią-
tek, przed godziną czternastą, na ulicy Ka-
rola Goduli. 68-letnia kobieta została 
śmiertelnie potrącona. Policjanci z dro-
gówki szybko zabezpieczyli miejsce zda-
rzenia oraz prowadzili objazdy. Śledczy 
z wydziału kryminalnego będą wyjaśniali 
przyczyny wypadku.

Wypadek miał miejsce około godziny 
13.45 na wysokości Placu Niepodległości. 
48-letni mieszkaniec Bytomia kierując 
ciężarowym Man-em, potrącił znajdującą 
się na oznakowanym przejściu dla pie-
szych 68-letnią pieszą. W wyniku dozna-
nych obrażeń kobieta zmarła. Postępowa-
nie prowadzone przez rudzką komendę 
wyjaśni przyczyny i okoliczności tego 
zdarzenia. MS

Śmiertelne 
potrącenie 
na Goduli

Do potrącenia doszło na ulicy Karola Goduli.
Foto: mT

PREZyDENT miaSTa 
RuDa ŚLąSKa 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236) wy-
kazu lokalu użytkowego mieszczącego się 
w Rudzie Śląskiej w budynku przy ul. Jana 
Gierałtowskiego 29, stanowiącego własność 
Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zo-
stanie w trybie bezprzetargowym na podsta-
wie umowy najmu zawartej na okres 3 lat na 
prowadzenie działalności medycznej.

OGŁOSZENiE
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Prawie 100 owczarków niemieckich 
z całej Polski zawitało w niedzielę 
(7.12.) do Rudy Śląskiej. Na terenie ba-
senu miejskiego przy ul. Ratowników 
odbyła się wystawa psów, podczas któ-
rej hodowcy wspólnie ubierali choinkę, 
która trafi  do jednego z mieszkań ro-
dzinkowych w mieście. Pieski i ich 
właściciele przywieźli również prezen-
ty dla dzieci z rudzkich placówek opie-
kuńczych.

– To taka nasza tradycja, co roku je-
steśmy w innym mieście. Tym razem 
chcemy pochwalić się swoimi pupilami 
w Rudzie Śląskiej i z okazji dnia św. Mi-
kołaja obdarować rudzkie dzieci – mó-

wi organizator Leszek Korzec z mysło-
wickiego fanclubu owczarków nie-
mieckich. 

 – Przyszliśmy z naszym pieskiem, 
choć nie mam owczarka. Jednak ta rasa 
zawsze podobała się zarówno mnie jak 
i mężowi. Najchętniej przygarnęliby-
śmy je wszystkie – mówiła pani Marce-
lina z Nowego Bytomia.

Podczas imprezy można było także 
podziwiać rasowe czworonogi. Rozda-
no również medale dla najpiękniejszych 
psów Rudy Śląskiej. Wyróżniona zosta-
ła suka Eliz, którą właścicielka, ru-
dzianka Patrycja Korzec, nazywa „La-
lą”. Magdalena Szewczyk

Czworonożni pomocnicy Mikołaja

Fanclub z Mysłowic co roku organizuje wystawę w innym mieście. Tym razem przyjechali do Rudy. 
 Foto: MS

Święto św. Barbary w Rudzie Ślą-
skiej obchodzone jest wyjątkowo. Gór-
nicza tradycja tych stron sprawia, że 
dzień ten jest dla pracowników rudzkich 
kopalń niecodzienny – odbywają się 
akademie okolicznościowe, przemarsze 
oraz msze święte. To wszystko, by pod-
kreślić, że praca górnika to nie tylko 
niebezpieczeństwo i uciążliwe warunki 
pracy. To także piękne zwyczaje i dro-
gocenna spuścizna, o której Ślązacy ni-
gdy nie zapominają.

Obchody zaczęły się już tydzień 
wcześniej, gdy prezydent Grażyna 
Dziedzic rozpoczęła wizyty w rudzkich 
kopalniach, składając życzenia górni-
kom. 

– Od pięciu lat spotykam się z wami 
w okresie przedbarbórkowym. Chciała-
bym Wam życzyć, żeby wasza praca była 
zawsze spokojna i bezpieczna oraz żeby 
każdy w Polsce zdawał sobie sprawę jak 
ważny dla naszego kraju i miasta jest 
węgiel – mówiła prezydent Grażyna 
Dziedzic.

Orkiestra Dęta KWK „Pokój” przy-
zwyczaiła już rudzian do corocznego 
rannego przemarszu. O godzinie 7.40 
muzycy, którzy są z tym zwyczajem 
związani od lat, zagrali w dzielnicy Ru-
da.

– Już po raz 22. budzę rudzian w roli 
dyrygenta. Uważam, że to piękna trady-
cja, która zawsze spotyka się z pozytyw-

Barbórka za nami. Tak obchodzono ją w Rudzie

nym odbiorem – powiedział Jacek Kam-
pa, dyrygent. – Mój dziadek był górni-
kiem, dlatego wiem jak ciężka jest ta 
praca. Chciałbym jednak pracować 
w kopalni i jeździć tam pociągiem pod-
ziemnym – powiedział Krzyś, przed-
szkolak Miejskiego Przedszkola nr 18 
na Czarnym Lesie.

O tym, jak ważne jest docenienie pra-
cowników kopalń, uczą u nas od naj-
młodszych lat. Do rudzkich przedszkoli 
zaproszono górników, którzy opowie-
dzieli o swoim zawodzie oraz zaprezen-
towali mundur górniczy oraz strój robo-
czy. Do przyszłego fachu przygotowują 
się także uczniowie wireckiego Zespołu 
Szkół nr 5, w którym działają klasy 

o profi lu górniczym. Po uroczystej mszy 
świętej tradycyjnie zorganizowano tam 
biesiadę dla wychowanków. – Chcieli-
byśmy poprzez zabawę zachęcić mło-
dzież do wspólnego świętowania górni-
czej uroczystości. Oprócz piosenek, bę-
dących nieodłącznym elementem biesia-
dy, przygotowaliśmy także różne kon-
kursy, mając nadzieję na aktywne 
uczestnictwo uczniów – skomentowała 
Teresa Isakiewicz, wicedyrektor.

Podczas Barbórki jest także czas na 
to, by uczcić pamięć tych, którzy zginę-
li podczas pracy na głębokościach, 
a także na modlitwę do św. Barbary 
o wstawiennictwo dla górników oraz 
ich rodzin. Magdalena Szewczyk

Górnicy zawitali do Miejskiego Przedszkola nr 18. Foto: DK

Ruda Śląska – Nowy Bytom 
ul. Pokoju 14

Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, 
niedz. 10.00-18.00

REALIZUJEMY 
BONY ŻYWIENIOWE

 KWK HALEMBA-WIREK, 
KWK POKÓJ I KWK 

BIELSZOWICE ORAZ BONY 
SODEXO

Ruda Śląska – Wirek, 
ul. Obr. Westerplatte 7

Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, 
niedz. 10.00-20.00

Ruda Śląska – Godula 
ul. Podlas 32

Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00
niedz. 9.00-17.00

Ruda Śląska – Orzegów 
ul. Walentego Fojkisa 16

Czynne: pon-sob. 6.30-20.30.
niedz. 10.00-18.00

 USZKA Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI 10,99 zł/kg

BEFSZTYK 
TATARSKI 200g 

6,59 zł/szt.

BEFSZTYK 

Oferta ważna do wyczerpania 
lub do 17.12.2014 r.

ŁOPATKA 
B/K 

9,79 zł/kg

KARP 
POLSKI ŻYWY
WĘDZONKA Z GOSPODY 14,99 zł/kg 
MAK AGA 200 g 3,35 zł/szt.
GALARETKA LEWIATAN 75 g 0,99 zł/szt.
GROCH CAŁY  3,45 zł/kg
MLEKO 3,2% LEWIATAN 2,19 zł/l 
KAWA PRIMA MIEL. 250 g 6,35 zł/szt.
OLEJ UNIWERSALNY 3l 12,29 zł/szt.
FILET Z DORSZA 25% GLAZ. 11,99 zł/kg 

POLSKI ŻYWYPOLSKI ŻYWY
14,99 zł/kg 

SZYNKA KONSERWOWA 12,49 zł/kg
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Album po 20 latach! 

1.12. fani zespołu Corinn doczekali się premiery płyty.  Foto: zespół Corinn

Kradzież muzycznego sprzętu 
przed kilkunastu laty nie zniechęci-
ła rockowego zespołu Corinn z Ru-
dy Śląskiej do wznowienia działal-
ności i wydania płyty. Upragniony 
krążek „Nocne Rozmowy”, zawie-
rający 14 utworów muzycznych, 1 
grudnia doczekał się swojej pre-
miery. 

– Publikacja płyty nie byłaby 
możliwa, gdyby nie portal MegaTo-
tal.pl oraz 568 fanów, którzy przez 
ostatnie 4 lata wspierali finansowo 
nasze przedsięwzięcie. Chcieliby-
śmy im za to serdecznie podzięko-
wać – tłumaczy Jadwiga Rajca, 
menadżer grupy.

„Zaprawiony w bojach” zespół 
tworzy pięciu muzyków: Janusz 
„Jim” Grzelak (gitary), Ireneusz 
„Irys” Skorupa (klawisze), Bogdan 
„Bodzio” Rajca (wokal), Dariusz 
„Pacior” Ficek (bas) oraz Ryszard 
„Riko” Piotrowski, który będzie za-
stępowany przez Ryszarda „Riko” 
Rajcę (perkusja). Gościnnie na pły-
cie wystąpiła Katarzyna Kajdzik 

(śpiew i chórki). Jakie brzmienia 
znajdziemy na płycie? 

– Twórczość zespołu od początku 
utrzymana jest w klimatach progre-
sywnego rocka, słychać w niej rów-
nież echa brzmień Marillion jak 

i późnego Genesis. Nowsze utwory 
wzbogacono o amerykański doro-
bek zespołów tj.: Toto, Journey 
oraz Foreigner – dodaje Jadwiga 
Rajca. 

Dominika Kubizna 

„Tym, którzy na co dzień doświadczają kopalni – Górni-
kom i ich Rodzinom”. Właśnie do tych osób Dorota Świta-
ła-Trybek kieruje swoją publikację „Tragedia w kopalni. 
Kulturowe konteksty katastrof i wypadków górniczych”, 
chcąc oddać im należny hołd. 

– Podjęłam się pierwszej w polskiej literaturze próby 
analizy tragicznych wydarzeń pod ziemią z perspektywy 
nauk o kulturze. Przez sześć lat prowadziłam badania tere-
nowe na Górnym oraz Dolnym Śląsku, gdyż te obszary są 
głównymi zagłębiami węglowymi w naszym kraju. Książka 
przedstawia efekty tych prac – mówi Dorota Świtała-Try-
bek. 

Publikacja składająca się z siedmiu rozdziałów szczegó-
łowo analizuje wszelkie aspekty górniczych katastrof, po-
cząwszy od XVIII-wiecznych wzmianek, a skończywszy 
na tragediach współczesnych. – W swojej książce starałam 
się również zaakcentować zagadnienia związane z cudow-
nymi ocaleniami górników oraz wierzeniami i przesądami 
funkcjonującymi w środowisku górniczym, w chwili kata-
strofy – dodaje autorka.  Dominika Kubizna 

Dla naszych Czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie na przedstawienie 

Królewna Śnieżka ON ICE Przedstawienie odbędzie się 16 grudnia  

o godzinie 14.30 i 18.00 w Katowickim Spodku. Wyślij SMS-a 

o treści: wiad.onice + imię i nazwisko na numer 71100  

(koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto).  

Na SMS-y czekamy od 10.12.2014 od godz. 10.00 do 12.12.2014 do godz. 12.00.

REKLAMA

Tragedia w kopalni

Książkę Doroty Świtały-Trybek można zakupić za pomocą strony in-
ternetowej Uniwersytetu Opolskiego.  Foto: blog D. Świtały-Trybek 



PORADY10� Wiadomości�Rudzkie�10.12.2014

PO
RA

D
Y 

ZU
S

Anna 
Sobańska
-Waćko
rzecznik�
prasowy

Oddziału�ZUS
�w�Chorzowie

Osoby posiadające zaległości 
z tytułu nieopłaconych składek za 
okres od stycznia 1999 r. do lutego 
2009 r.na swoje ubezpieczenia mają 
niewiele czasu na złożenie wniosku 
o ich umorzenie. Czas nagli, termin 
upływa już 15 stycznia 2015 r.

Ustawa abolicyjna obowiązuje 
od 15 stycznia 2013 r. i obejmuje 
osoby podlegające obowiązko-
wemu ubezpieczeniu z tytułu 
prowadzonej pozarolniczej dzia-
łalności. Przepisy umożliwiają 
umorzenie nieopłaconych skła-
dek na własne ubezpieczenia 
w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 
28 lutego 2009 r.

Osoby uprawnione mogą złożyć 
wniosek o umorzenie należności 
w terminie do 15 stycznia 2015 r. 
Wyjątek przewidziano jedynie dla 
osób, którym ZUS wydał po 15 
stycznia 2013 r.:

decyzję o podleganiu obowiąz-• 
kowym ubezpieczeniom spo-
łecznym,
decyzję o wysokości zadłużenia • 
z tytułu składek,

decyzję o odpowiedzialności • 
osób trzecich lub odpowiedzial-
ności spadkobierców

W tych przypadkach wniosek 
można złożyć w ciągu 12 miesięcy 
od dnia uprawomocnienia się wy-
mienionych decyzji. Wszyscy po-
zostali powinni pamiętać, że termin 
15 stycznia 2015 r. na skorzystanie 
z abolicji jest ostateczny i nie bę-
dzie możliwości jego późniejszego 
przywrócenia.

Warunkiem  umorzenia należno-
ści za przedsiębiorcę jest opłacenie 
wszystkich pozostałych składek, 
które nie podlegają abolicji, z wy-
jątkiem należności za okres do 31 
grudnia 1998 r. Zaległości te nale-
ży uregulować w terminie 12 mie-
sięcy od daty uprawomocnienia się 
decyzji o warunkach umorzenia. 
Osoby, które nie są w stanie uregu-
lować tych należności mogą wystą-
pić do ZUS z wnioskiem o rozłoże-
nie ich na raty. Co ważne, umowa 
o rozłożenie na raty musi zostać za-
warta przed upływem 12 miesięcy 
od dnia uprawomocnienia się decy-

Ile czasu na abolicję?
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zji określającej warunki umorze-
nia. 

Wniosek o umorzenie należności 
można złożyć zarówno osobiście 
w siedzibie dowolnej terenowej 
jednostki organizacyjnej Zakładu, 
jak również nadać w placówce 
pocztowej – w tym przypadku de-
cyduje data nadania przesyłki. 

ZUS rozpatrzy przekazany wnio-
sek i wyda decyzję określającą wa-
runki umorzenia należności.

Po otrzymaniu takiej decyzji, 
przedsiębiorca może uzyskać infor-
mację o wysokości kwot niepodle-
gających umorzeniu. Takich infor-
macji udzieli placówka Zakładu 
właściwa ze względu na miejsce 
prowadzenia działalności. Zapyta-
nie w sprawie kwot wymagających 
uregulowania można złożyć pisem-
nie lub wysłać przez operatora 
pocztowego. 

Osoba, która otrzymała lub otrzy-
ma decyzję o odmowie umorzenia 
należności na podstawie przepisów 
ustawy abolicyjnej, może ponownie 
złożyć wniosek o umorzenie tych 
należności, jednak nie później niż 
do dnia 15 stycznia 2015 r.

REKLAMA

Zbliżają się Święta Bożego Na-
rodzenia i wszystkich powoli ogar-
nia przedświąteczna gorączka. 
W trakcie zakupów, zadbajmy jed-
nak o stan naszego portfela. 

Biuro Porad Obywatelskich prze-
strzega przed zaciąganiem często 
tylko pozornie atrakcyjnych krót-
koterminowych pożyczek i braniem 
kredytów na zakup czy to nowego 
telewizora, czy drogich prezentów, 
na które nas nie stać. Wszystkie zo-
bowiązania trzeba będzie spłacić. 
Nie dajmy się zwariować! Rozważ-
nie podpisujmy umowy, przyglą-
dajmy się ich poszczególnym zapi-
som. Bądźmy ostrożni.

Zanim zaciągniemy kolejną po-
życzkę, zapytajmy siebie, czy te 
pieniądze są nam niezbędne, czy 
stać nas będzie na spłatę kolejnych 
rat?

Co jednak zrobić, gdy wywiązy-
wanie się z zobowiązań sprawi nam 
trudność? Nie ignorujmy problemu, 
zajmijmy się najpierw długami prio-
rytetowymi, nie lekceważmy kolej-
nych pism wierzycieli. Lepiej spła-
cać mniejsze kwoty, niż nie spłacać 
w ogóle. Miejmy tego świadomość! 

W trakcie realizacji projektu „Po-
radnictwo bliżej obywatela”, Do-
radcy BPO każdego dnia spotykają 
się z osobami zadłużonymi i razem 
z nimi próbują rozwiązać problemy, 
jakie stwarza brak spłaty wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 

W przypadku pytań, zapraszamy 
do Punktów BPO – ul. Niedurnego 
36 (Nowy Bytom), ul. Floriana 7 
(Godula), ul. Kopalniana 22a (By-
kowina).

Życzymy Państwu udanych 
przedświątecznych decyzji!

Świątecznie i rozważnie
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– Nie ma takiej możliwości – od-
powiada zastępca naczelnika rudz-
kiego Urzędu Skarbowego mgr 
Edyta Meisner – gdyż przepisy 
ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych nie przewidują 
żadnego wyjątku.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdą 
w życie przepisy ustawy z dnia 26 
września 2014 r. o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1563), która określa nowe zasady 
składania do urzędu skarbowego 
wybranych deklaracji i informacji 
PIT.

Nowe zasady dotyczą:
płatników podatku dochodowego • 
od osób fizycznych (np. od należ-
ności pracowników, zleceniobior-
ców) oraz podmiotów niepełnią-
cych funkcji płatnika w tym po-
datku, 
którzy informacje PIT-8C, PIT-• 
11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub PIT-
40 sporządzają:
dla więcej niż pięciu podatników • 
(osób fizycznych), lub 
przy ich sporządzaniu korzystają • 
z usług biura rachunkowego. 

Wskazane podmioty od dnia 1 
stycznia 2015 r. mają obowiązek 

składania urzędom skarbowym ww. 
formularzy, wyłącznie za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
w terminie do końca lutego (art. 1 pkt 
7 ustawy nowelizującej). 

Natomiast w przypadku płatników 
podatku dochodowego od osób fi-
zycznych oraz podmiotów niepełnią-
cych funkcji płatnika w tym podatku, 
którzy są obowiązani do sporządzenia 
informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, 
IFT-1/IFT-1R lub rocznego rozlicze-
nia podatku PIT-40 za rok podatkowy 
dla nie więcej niż pięciu podatników 
(osób fizycznych) zachowana została 
możliwość składania ww. dokumen-
tów w formie papierowej, z tą różni-
cą, że podmioty, które skorzystają z 
tej możliwości, informacje PIT-8C, 
PIT-11, PIT-R,  IFT-1/IFT-1R oraz 
roczne obliczenia podatku PIT-40 bę-

dą obowiązane przesłać urzędowi 
skarbowemu w terminie krótszym o 
miesiąc, tj. do końca stycznia roku na-
stępującego po roku podatkowym – 
art. 1 pkt 8 ust. 4 ustawy zmieniającej. 

Jednakże wybór przez płatnika 
podatku dochodowego od osób fi-
zycznych lub podmiot niepełniący 
funkcji płatnika w tym podatku, pa-
pierowej formy składania deklaracji 
i informacji oraz rocznego rozlicze-
nia PIT, jest jego prawem, a nie obo-
wiązkiem. W konsekwencji, jeżeli 
zdecyduje się na składanie wspo-
mnianych dokumentów w formie 
elektronicznej – mimo że spełnia 
warunek do ich składania w formie 
papierowej – może to zrobić, z za-
chowaniem terminów składania 
określonych dla e-deklaracji, tj. do 
końca lutego roku następującego po 

roku podatkowym (art. 1 pkt 3 usta-
wy nowelizującej). 

Niezależnie od formy składania 
urzędom skarbowym informacji PIT-
8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1R oraz rocz-
nego rozliczenia podatku PIT-40 (tj. za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej lub w formie papierowej) ter-
min sporządzenia i przesłania ww. do-
kumentów podatnikowi (osobie fizycz-
nej) pozostaje bez zmian, co oznacza, 
że termin do ich przekazania podatni-
kowi upływa z końcem lutego roku 
następującego po roku podatkowym 
(art. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej). 

Informacje zawarte w tej odpowie-
dzi są bardzo istotne dla wszystkich 
płatników podatku dochodowego – 
podkreśla Pani Naczelnik – dlatego 
warto się z nimi zapoznać i zapamię-
tać.

Czy podmiot prowadzący działalność gospodarczą będący płatnikiem dla 
więcej niż pięciu podatników ma prawo do złożenia po 1 stycznia 2015 r. w Urzę-
dzie Skarbowym informacji rocznych o dochodach w formie papierowej?

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Co z informacją na papierze?
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Według profesora Grzegorza Ko-
łodki w tym globalnym układzie gra 
toczy się o to, aby mieć odpowiedni 
kurs walutowy. – W pewnym momen-
cie w dobrze zarządzanej firmie nie 
da się nic poprawić, jedynie zwięk-
szyć produkcję, a do tego potrzebne 
są rynki zbytu i dobry kurs walutowy. 
Zbyt wysoki kurs złotego sprawi, że 
produkcja na zagraniczny rynek 
przestanie się naszym przedsiębior-
com opłacać – tłumaczył.

–  Czy to globalizacja spowodowa-
ła kryzys? Nie. Taki kryzys nie byłby 
wprawdzie możliwy, gdyby nie glo-
balizacja i Internet, ale nie są to jego 
przyczyny – wyjaśniał prof. Grzegorz 
Kołodko. – Uważam, że kryzys to 
skutki neoliberalnego kapitalizmu, 
który wykorzystuje ideały liberalne 
aby wzbogacać mniejszość kosztem 
większości. Wyraźnie widać to 
w USA, gdzie ten kryzys się naro-
dził – zaznaczył.

Profesor zwrócił też uwagę, że 
brakuje odpowiedniego mechanizmu 
koordynacji polityki, która na bazie 
przedsiębiorczości i rynku prowadzi-

– Globalizację uważam za proces nieodwracalny, w mojej ocenie jest to zjawisko pozytywne. Świat nie jest zglobalizowany, 
on jest globalny z definicji. Globalizują się gospodarka, finanse – powiedział w Rudzie Śląskiej prof. Grzegorz Kołodko. Były 
polski wicepremier i minister finansów był gościem specjalnym kolejnego Śniadania Biznesowego w Rudzkim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości.

Globalizacja, kryzys i co dalej?

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. | ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska, tel. 32 342 22 30 | www.inkubatorrudzki.pl 

łaby do zrównoważonego rozwoju. 
– Demokracja nie eliminuje głupoty, 
a rynek nie eliminuje nieuczciwości. 
Potrzebna jest jeszcze kultura, umie-
jętność współdziałania, to, co nazy-
wamy kapitałem społecznym. Tym-
czasem w polityce najczęściej jest 
tak, że opozycja przyjmuje zasadę 
„im gorzej, tym lepiej” i nie robi nic, 
aby pomóc rządzącym – podkreślił.

Mimo tych negatywnych zjawisk 
Grzegorz Kołodko widzi szansę na 
poprawę sytuacji. – Pewne jaskółki 
są. Jeżeli politycy będą konsekwent-
nie wdrażać założenia przyjęte pod-
czas niedawnego szczytu państw gru-
py G20, zmierzające do rozwoju 
przedsiębiorczości, to wszyscy to od-
czujemy, także tu, w Rudzie Śląskiej – 
podsumował.

Prof. Grzegorz W. Kołodko – inte-
lektualista i polityk, jeden z głów-
nych architektów polskich reform 
gospodarczych, wicepremier i mini-
ster finansów w latach 1994 – 1997 
i 2002 – 2003. Członek Europejskiej 
Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. 
Dyrektor Centrum Badawczego 

Transformacji, Integracji i Globali-
zacji TIGER w Akademii Leona 
Koźmińskiego. Autor i redaktor 48 
książek oraz ponad 400 artykułów 
naukowych opublikowanych w 26 
językach. Maratończyk i podróżnik, 
zwiedził 160 krajów.

Organizując Śniadania Biznesowe, 
Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości 
tworzy okazję, by spotkać się w gro-
nie liderów śląskiego biznesu, wy-
słuchać inspirujących gości, wymie-
nić się doświadczeniami, potrzeba-
mi, ofertami. – Wierzymy, że budo-
wanie relacji między ludźmi prowadzi 
do rozwoju biznesu. Zapewniamy 
każdemu uczestnikowi sposobność, 
by bezpośrednio nawiązać nowe kon-
takty, odnowić stare relacje, poznać 
i zrozumieć innych liderów – mówi 
Joanna Sochacka, prezes Rudzkiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości. 
Uczestnicy śniadań mogą również 
skonsultować się z pracownikami 
Urzędu Miasta w sprawie miejskich 
ulg podatkowych dla przedsiębior-
ców i aktualnych ofert inwestycyj-
nych w Rudzie Śląskiej.
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Kampania „Akcja Segregacja” zainicjowana została w maju tego 
roku. – Nadal bardzo często zdarza się, że rudzianie nie zgniatają 
butelek, nie wiedzą, do którego z pojemników należy wrzucić karto-
ny po mleku czy sokach, gdzie należy oddać przeterminowane leki 
czy elektrośmieci – tłumaczy Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. – Niestety, niese-
gregowanie śmieci powoduje dodatkowe koszty, co w przyszłości 
może skutkować m.in. wzrostem uiszczanych przez mieszkańców 
opłat – informuje.

„Akcja Segregacja” ma przybliżyć rudzianom miejscowy regula-
min utrzymania czystości i porządku w zakresie zbiórki odpadów. 
– Chcemy, by zasady segregacji stały się dla każdego przysłowio-
wym „chlebem powszednim” – podkreśla Ewa Wyciślik. 
W ramach trzeciego etapu kampanii powstała strona internetowa 
www.akcjasegregacja.eu, na której zamieszczane będą przesyłane 
przez mieszkańców Rudy Śląskiej zdjęcia z cyklu „ja też segregu-
ję”. Fotografi e prezentować powinny realizację zasad prawidłowej 
segregacji. Przykładem dla tych zachowań jest jedenaście rodzajów 
kalendarzy trójdzielnych – dla każdej dzielnicy inny, prezentujący 

inną zasadę selektywnej zbiórki odpadów. Najlepsze trzy zdjęcia 
dotyczące danej zasady zostaną nagrodzone.

Przypomnijmy, że w ramach kampanii „Akcja Segregacja” m.in. 
zaprojektowano i wydano 10 000 broszur „Akcja Segregacja”, za-
wierających szczegóły zasad właściwej segregacji odpadów komu-
nalnych. Ponadto, w lipcu tego roku przeprowadzono grę miejską 
dla dzieci. Została ona podzielona na cztery etapy, stosownie do 
oznaczenia każdej z frakcji odpadów (żółty, zielony, niebieski, brą-
zowy). Na każdym z czterech punktów na uczestników czekały za-
dania sprawdzające ich wiedzę z zasad segregacji.

W Rudzie Śląskiej od stycznia do października bieżącego roku 
zebrano ponad 1090 ton makulatury, 1140 ton tworzyw sztucznych, 
1020 ton szkła oraz ponad 2,5 tony przeterminowanych leków. 

Kampania „Akcja Segregacja” dofi nansowana jest ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. O tym, jak prawidłowo segregować śmieci, 
można przeczytać w informatorze dostępnym w Biurze Obsługi 
Mieszkańców rudzkiego magistratu oraz w wersji on-line na stronie 
internetowej www.rudaslaska.pl. DR

Kampania „Akcja Segregacja” wkracza w kolejny etap! Teraz każdy sumiennie segregujący odpady 
rudzianin będzie mógł stać się przykładem dla innych mieszkańców. – Chcemy ukazać zalety płynące 
z właściwej segregacji, nadać im swojski charakter, a wszystko na zasadzie: skoro mój sąsiad czy 
znajomy segreguje, to ja też mogę, a nawet chcę segregować – tłumaczy prezydent miasta Grażyna 
Dziedzic.

Jak segregują EKOrudzianie?



Wiadomości Rudzkie 10.12.2014 13

Rudzki Informator Samorządowy 
Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

„Moja Ruda” to zbiór jedenastu roz-
działów, z których każdy poświęcony 
jest innej dzielnicy. Podróż po mieście 
rozpoczyna się tekstem poświęconym 
Bielszowicom, zaś kończy rozdziałem 
o Wirku, w którym oprócz historii 
dzielnicy przedstawione zostały losy 
wireckiej synagogi. – Z przyjemnością 
oddajemy do rąk starszych i młodszych 
Czytelników książkę „Moja Ruda”, 
która z pewnością poszerzy ich wiedzę 
na temat miasta – podkreśla prezydent 
miasta Grażyna Dziedzic. – Jeśli tylko 
spróbujemy zagłębić się w przedsta-
wiony przez autorów świat, z pewno-
ścią będziemy mogli odkryć różnego 
rodzaju ciekawostki, o których wcze-
śniej nawet nie mieliśmy pojęcia – do-
daje.

Autorami poszczególnych tekstów 
są lokalni pisarze i historycy: Krystian 
Gałuszka, Jerzy Buczyński, Sebastian 
Brudys, Jan Wyżgoł, Monika Czoik, 
Marek Wacław Judycki, Jan Kołodziej, 
Barbara i Adam Podgórscy, Aniela Sta-
nisławska, Joanna Świtała-Mastalerz, 
Dorota Świtała-Trybek oraz Bronisław 
Wątroba. Wstęp do książki napisała 
aktorka teatralna i działaczka samorzą-
dowa Aleksandra Gajewska, zaś 
o oprawę graficzną zadbał rudzki ma-
larz Piotr Pilawa. – W działaniach pro-
mocyjnych miasto przede wszystkim 
skupia się na ludziach – ich talentach, 
pasjach i zamiłowaniach. Tym razem 
przyszedł czas na pisarzy – tłumaczy 
Renata Młynarczuk, pomysłodawczyni 
publikacji. – Serdecznie dziękuję auto-
rom, którzy z zaangażowaniem, bez 
kosztów finansowych odpowiedzieli na 
naszą prośbę i przyłączyli się do pro-
jektu. Ta książka by bez nich nie po-
wstała – dodaje.

– Publikacja „Moja Ruda” to mate-
riał o charakterze promocyjno-eduka-

cyjnym i w takiej formie jak na razie 
będzie wykorzystywana. Będziemy się 
jednak starali, aby wydawnictwo jak 
najszybciej pojawiło się w sprzedaży – 
zapowiada Krzysztof Piecha, naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej 
i Promocji Miasta. Przez najbliższy 
rok, przedruki tekstów będzie można 
znaleźć m.in. w „Wiadomościach 
Rudzkich”.

O tym przeczytamy w książce...
Podróż po dzielnicach miasta rozpo-

czyna się od Bielszowic. Autor tekstu 
– Marek W. Judycki – wprowadza Czy-
telnika w świat tej dzielnicy sprzed 
wielu lat, opowiadając przy tym, jak 
stopniowo narastała w nim miłość do 
niej. Oprowadza go po dawnych, cha-
rakterystycznych miejscach Bielszo-
wic, przybliżając ich historię. Za każ-
dym razem, kiedy autor odwiedza 
dzielnicę, odkrywa w nich coś nowego 
i intrygującego.

Z pełnej humoru bajki Anieli Stani-
sławskiej opowiadanej przez sowę do-
wiadujemy się, w jaki sposób powstała 
nazwa Bykowina. Okazuje się, że to na 
pamiątkę przyjaźni małej dziewczynki 
z bykami, które pomagały jej rodzinie 
w ciężkiej pracy w polu.

Na pewno wielu mieszkańców Rudy 
Śląskiej intryguje nazwa Chebzie. Skąd 
się wzięła? Ilu z nas zdawało sobie 
sprawę, że na samym początku Cheb-
zie było gęstym, ciemnym lasem? 
W niezwykle szczegółowy sposób wy-
jaśnia to Jan Kołodziej, zarysowując 
dzieje dzielnicy już od XVII wieku  
i udowadniając, że jeśli ktoś uważa, że 
Chebzie to mało ciekawe miejsce, jest 
w błędzie.

Kolejnym wnikliwym badaczem 
etymologii nazw jest Sebastian Brudys, 
który zaznacza, że po raz pierwszy 
wzmianka o Czarnym Lesie pojawiła 

się w XIV wieku. Jego tekst jest nie-
zwykle szczegółowym streszczeniem 
faktów historycznych, rozpoczynają-
cych się w średniowieczu. Autor snuje 
też rozważania na temat przyszłości 
dzielnicy.

Bardzo tajemniczy, przenoszący 
Czytelnika w świat metafizyki, jest 
opis kolejnej dzielnicy, czyli Nowego 
Bytomia. Krystian Gałuszka spaceru-
jąc po Frynie, wnikliwie obserwuje 
różne miejsca i ludzi, których spotyka 
na swojej drodze. Dzięki niemu może-
my poczuć śląskość dzielnicy, jej praw-
dziwe oblicze, ale przy tym mamy wra-
żenie, jakbyśmy przenieśli się w jakiś 
zupełnie inny, nierealny świat znany 
z literatury i filmu.

„Moja Ruda” to także lektura, przy 
której włos może zjeżyć się na głowie. 
W rozdziale poświęconym dzielnicy 
Godula, Jerzy Buczyński przedstawia 
rozmaite opowieści z burzliwego życia 
potentata przemysłowego Karola Go-
duli, który do dzisiaj wzbudza wiele 
kontrowersji. Autor pisze o tym, jaki 
był Godula, w jaki sposób zdobył ol-
brzymi majątek oraz jak za jego życia 
i po śmierci postrzegali go mieszkańcy 
tamtejszych terenów.

W publikacji „Moja Ruda” także 
wielbiciele poezji znajdą coś dla sie-
bie. Postarał się o to Bronisław Wątro-
ba, który zamieścił piętnaście wierszy 
dotyczących Halemby. A żeby było 
bardziej interesująco, utwory te napisa-
ne zostały po śląsku, więc mogą oka-
zać się zachętą do nauki gwary dla 
tych, którzy jej nie potrafią.

Innym wierszowanym utworem, au-
torstwa Moniki Czoik, zawierającym 
elementy baśni i legendy, jest opowieść 
o Orzegowie. To zabawna historyjka 
o królu Ożegu, który próbował wymy-
ślić nazwę dla swojego królestwa. Baj-

ka ta z pewnością sprawi wiele radości 
najmłodszym Czytelnikom.

W książce „Moja Ruda” nie zabra-
kło także czegoś dla miłośników sztuki 
kulinarnej. Otóż w opisie historii dziel-
nicy Kochłowice, dzięki Joannie Świ-
tała-Mastalerz oraz Dorocie Świtała-
Trybek, aż roi się od różnego rodzaju 
potraw i specjałów, które stanowią tra-
dycję kulinarną tego miejsca.  
W tekście możemy spotkać się ze 
szczegółowym opisem wielu śląskich 
potraw, przygotowanych na święta, in-
ne okazje oraz w dni powszednie. Co 
ważne, autorki podkreślają, że mimo 
zmieniających się czasów, tradycje ku-
linarne są podtrzymywane i przekazy-
wane kolejnym pokoleniom – zarówno  
w Kochłowicach, jak i całej Rudzie 
Śląskiej.

Czy ktoś podejrzewał, że w Rudzie 
gościł kiedyś król Jan III Sobieski? 
Chyba nie. Jak podaje legenda, „w Ru-
dziej Kuźnicy sam uwijał się z szablą 
pod rozkazami rudzkiego hamernika”. 
A co łączyło polskiego króla z małą, 
niepozorną lipą, która rośnie w Rudzie 
do dziś? Czytelnicy przekonają się po 
zapoznaniu się z tekstem Jana Wyżgo-
ła.

Zbiór „Moja Ruda” zamyka przygo-
towany przez Adama i Barbarę Pod-
górskich rozdział o Wirku, gdzie 
oprócz historii dzielnicy przedstawio-
ne zostały losy wireckiej synagogi. To 
właśnie na tym obszarze pod koniec 
XIX wieku powstała niezwykła, skom-
plikowana architektonicznie budowla, 
która istniała obok innych kościołów.

DR

Moja Ruda
Historie niezwykłe, wywołujące dreszcz przerażenia, czasem zabawne i pełne humoru – wszystko to w najnowszej, wydanej przez Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej książce „Moja Ruda”. Autorzy publikacji 

zabierają Czytelnika w podróż po rudzkich dzielnicach. Zawarte na blisko stu stronach opowiadania, fakty historyczne, legendy, bajki oraz wiersze prezentują jedenaście różnych spojrzeń na miasto. – Choć 
opowieści te zupełnie różnią się od siebie, przebija przez nie wielka sympatia dla Rudy Śląskiej – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

INFORMACJA  DLA  MIESZKAŃCÓW
Informuję, że na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  

(tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami),

24 GRUDNIA 2014 r. URZĄD MIASTA BĘDZIE NIECZYNNY
za wyjątkiem URZĘDU STANU CYWILNEGO – w zaKresIe rejestracjI zgoNów

gdzie będzie można załatwiać sprawy:
24 GRUDNIA od 8:00 do 14:00, 29 GRUDNIA od 8:00 do 18:00

ponadto informuję, że kasy w urzędzie miasta będą czynne   
31 GRUDNIA od 8:00 do 12:00

prezydent miasta ruda Śląska
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REKLAMA

POLECAMY

Dennis Lehane
Brudny szmal
Autor „Rzeki tajemnic” i „Wyspy tajemnic” powraca! „Brud-

ny szmal” to świetny kryminał, historia miłości i opowieść o 
wierności samemu sobie. 

„Brudny szmal” opowiada historię samotnego barmana 
Boba Saginowskiego, uwikłanego w proceder przekazywania 
pieniędzy lokalnym gangsterom w „dziuplach” – bostońskich 
knajpkach przestępczego półświatka. Bob trafia nagle w sam 
środek nieudanego napadu rabunkowego i dochodzenia, ob-
nażającego przeszłość dzielnicy, w której przyjaciele, krewni 
i wrogowie łączą siły, żeby zarobić na życie – bez względu na 
koszta… 

Na podstawie scenariusza Dennisa Lehane’a powstała filmo-
wa adaptacja „Brudnego szmalu” w reżyserii Michaëla R. Ro-
skama. W rolach głównych wystąpili Tom Hardy, Noomi Rapace 
i James Gandolfini. 

Dennisa Lehane’a fascynują zbrodnia, przemoc i ciemna 
strona ludzkiej duszy. „Brudny szmal” to opowieść o ludzkiej na-
turze, przewrotna jak słynna „Historia przemocy” Davida Cro-
nenberga i melancholijna jak wszystkie książki Lehane’a. 

Piotr Bratkowski, „Newsweek” 
Dennis Lehane – jest autorem bestsellerowych powieści kry-

minalnych i psychologicznych, wiele z nich zekranizowano, m.in. 
„Rzekę tajemnic”, „Wyspę tajemnic”, „Gdzie jesteś, Amando?”.

Ella Harper
Cząstka ciebie
Małżeństwo doskonałe. Druzgocąca tajemnica. Wybór, któ-

rego nie sposób dokonać. 
Trzydziestoparoletni Lucy i Luke Harte’owie mają wszystko – 

wymarzoną pracę, wspaniały dom, kochającą rodzinę i wiernych 
przyjaciół. Brak im tylko tego, czego pragną najbardziej: dziecka. 
Po ośmiu poronieniach i latach rozczarowań los wreszcie się do 
nich uśmiecha. Lucy jest w ciąży od czterech miesięcy – najdłu-
żej w historii ich związku. I ona, i Luke nie posiadają się ze szczę-
ścia. Ale przeznaczenie ma wobec Lucy inne plany. W dniu piątej 
rocznicy ślubu dochodzi do groźnego wypadku samochodowe-
go. Luke zapada w śpiączkę. W tym czasie Lucy, wspierana przez 
swoją teściową Patricię, najlepszą przyjaciółkę Dee i szwagierkę 
Nell, stara się nie dopuścić, by życie rozpadło się jej na kawał-
ki. Lecz dla całej rodziny Harte’ów zmieni się ono bardziej, niż 
ktokolwiek mógłby to podejrzewać, gdy nieprzytomnego Luke’a 
odwiedzi w szpitalu Stella – jego koleżanka z pracy…

Czy możliwy jest wybór między miłością życia a pragnieniem 
posiadania dziecka?

Dlaczego ojcostwo jest często postrzegane jako mniej istotne 
niż macierzyństwo?

Czy łatwiej jest wybaczyć jednorazową zdradę niż długotrwa-
ły romans?

Zdobądź  
zaproszenie  
do Mc Donalds
Dla naszych Czytelników mamy 10 zaproszeń 
do restauracji Mc Donalds. Wyślij SMS-a o 
treści: wiad.mc+ imię i nazwisko na numer  
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 
brutto). Na SMS-y czekamy od 10.12.2014 od 
godz. 10.00 do 11.12.2014 do godz. 12.00.

Rozdajemy prezenty!
Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia przygotowaliśmy dla naszych Czytelników dwa zesta-

wy upominkowe. Zestaw nr 1: książki ,,Nie odchodź” Lisa Scottoline i ,,Hiestorie rodzinne” Izabeli 
Pietrzyk, oraz kubek firmowy ,,Wiadomości Rudzkich”. Zestaw nr 2: książki „Fartowny pech” Olgi 
Rudnickiej i „Perska Miłość” Laily Shukri oraz kubek firmowy ,,Wiadomości Rudzkich”.

Wyślij SMS-a o treści: wiad.zestaw1 + imię i nazwisko 
lub wiad.zestaw2 + imię i nazwisko na numer 71100 

(koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto). Na SMS-y  
czekamy od 10.12.2014 od godz. 10.00 do 12.12.2014 do godz. 12.00.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA  
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Halembie przy 

ulicy Nowy Świat z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego są 
niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położone w Rudzie Śląskiej-Halembie, obręb Halemba, k.m. 3, zapisane w KW 
nr GL1S/00000352/0 (w dziale III ww. księgi wpisane jest ograniczone prawo 
rzeczowe, dział IV wolny od wpisów) – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska:

– nr 3733/88 o powierzchni 1014 m², 
– nr 3735/88 o powierzchni 821 m², 
– nr 3736/88 o powierzchni 811 m², 
– stanowiące całość gospodarczą działki nr 3731/88 i nr 3734/88 o łącznej 

powierzchni 575 m² – pod drogę dojazdową (każda z działek pod zabudowę 
mieszkaniową zostanie sprzedana z udziałem wynoszącym 1/5 część działek 
drogi dojazdowej). 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska zbywane nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwej funkcji usługowej (symbol pla-
nu MNU1).

Zbywane nieruchomości posiadają nieregularne kształty, położone są w są-
siedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych, są porośnięte drzewa-
mi i krzewami. Dojazd do działek nr 3729/88 i nr 3730/88 będzie się odbywać 
poprzez działki drogi wewnętrznej nr 3734/88 i nr 3731/88 (na części działki nr 
3731/88 znajduje się woda stojąca). 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi:
 dla działki nr 3733/88 łącznie z udziałem w drodze – 142.200,00 zł,
 dla działki nr 3735/88 łącznie z udziałem w drodze – 119.200,00 zł,
 dla działki nr 3736/88 łącznie z udziałem w drodze – 120.200,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek 

od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.01.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu 

Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć 
osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamiesz-
czoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 13.01.2015 r. 
dokonają wpłaty wadium w wysokości:

dla działki nr 3733/88 – 7.200,00 zł, dla działki nr 3735/88 – 6.000,00 zł, 
dla działki nr 3736/88 – 6.100,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu 
i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty 
i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-

ściami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta (obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego nr 2 
o powierzchni użytkowej 110,11 m2,  położonego w budyn-
ku przy ulicy H. Sienkiewicza 1a w Rudzie Śląskiej-Wirku, 
stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda Śląska, który 
przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na pod-
stawie umowy najmu zawartej na okres 1 roku z przezna-
czeniem na prowadzenie biura rachunkowego.
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Adecco Poland dla swojego klienta, Fabryki�Opla� 
w Gliwicach poszukuje osób na stanowiska:

OpERAtOR�WóZKA�WIdŁOWEGO�
ORAZ�pRAcOWNIK�pROduKcjI

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Adecco Gliwice,tel. (32) 301-48-22 
lub gliwice@adecco.com

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, 
wykazu część  nieruchomości  gruntowej  położonej przy ul. 
Solidarności 11f w Rudzie Śląskiej-Halembie, stanowiącej 
własność Miasta Ruda Śląska,  która przydzielona zostanie 
w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy dzierżawy 
zawartej na czas oznaczony na okres 5 m-cy na rzecz dotych-
czasowego dzierżawcy.



ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

Posiadłość dochodowa 207/1881 m2  800 000 zł
Segment środkowy  116/127 m2 590 000 zł
Segment środkowy  140/192 m2 580 000 zł
Dom wolno stojący Wirek  170/2557  240 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
Świętochłowice 3174 m2 165 zł/m2

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  109 000 zł 
Ruda Śl.-Ruda  pow. 930 m2  150 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Bykowina 31 m2  93 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Godula 34 m2  83 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Ruda  33 m2  89 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice 37 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda 45 m2  103 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  38 m2  95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  40 m2  135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek 43 m2  148 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula 45 m2  112 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bielszowice 48 m2  119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda 50 m2  140 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  52 m2  147 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 57 m2  159 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice (dwupoz.) 74 m2  199 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda 1              62 m2                         175 tys. zł             
M-4 Chorzów – Centrum 112 m2  185 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-6 Ruda Śl.- Kochłowice 122 m2 220 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Halemba 29 m2 950 zł/mc
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 38 m2 900 zł/mc
M-4 Chorzów – Centrum 93 m2  900 zł/mc
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2 55 tys.
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 60 m2  183 tys. zł
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5900 zł/m-c 
Ruda Śl. - Wirek 80 m2 2200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom 26 m2  550 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom 32 m2  600 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom 37 m2  600 zł/mc
Działka komer. Zabrze Makoszowy 1022 m2  120 tys. zł

USŁUGI

 Kafelkowanie, panele, remonty 
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-
04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty 
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-
055-024.

 Profesjonalne remonty łazienek, 
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, ka-
felkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-
294.

 Kompleksowe remonty mieszkań. 
Tel. 508-127-072.

 Docieplenia budynków, remonty ele-
wacji. Tel. 607-969-200.

 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. 
Tel. 605-560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, 
itp. Tel. 505-946-693.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. 
Tel. 601-292-699.

 Czyszczenie dywanów, wykła-
dzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 
32 244-09-60.

 Meble na wymiar. Tel. 512-
120-119, 32 244-09-60.

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-
200.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 VAN24H TRANSPORT/
PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 
888-044-055!

 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 
501-83-55-81.

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. 
Kasperek.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gra-
tis. Tel. 605-109-517.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje 
profesjonalne, kompleksowe kafelko-
wanie łazienek, instalacje c.o., remonty. 
Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.

 Naprawa komputerów. Tel. 
693-193-448.

 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 501-
281-222.

 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

 Oprawa muzyczna DuoBayers. Tel. 
604-612-968 + Videofi lmowanie, zdję-
cia. Tel 501-415-197.
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny 

AUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOM
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
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OGŁOSZENIA DROBNE
 A TRAKCYJNA POŻYCZKA  OD 
200 ZŁ  DO 25 TYS. Tel. 668-681-880.

 Brakuje Ci gotówki? Zadzwoń po 
szybką pożyczkę. Tel. (32) 230 39 74.

 Do 4000 zł na oświadczenie, szybko 
i bezpiecznie. Tel. 668-681-880.

 CDF Pożyczki krótkotermi-
nowe 516-516-611 32/260-00-33.

 Tanio i solidnie mycie okien: luksfe-
rów, przeszkleń; prasowanie, sprzątanie 
mieszkań, domów. Tel. 609-937-588.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOF-
MAN”. Usługi pogrzebowe i kremacyj-
ne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, 
tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.

NIERUCHOMOŚCI
 KUPIĘ MIESZKANIE W RU-
DZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-
405. ANEL.

 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprze-
dam www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 106 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, nowy dom, 168 m2, 480 
tys., www.ANEL.pl tel. 501-239-405.

 Godula, dwupokojowe, 40 m2, 85 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 44 m2, 99 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bykowina, dwupokojowe, 48 m2, 113 
tys., www.ANEL.pl tel. 502-052-885

 Kochłowice, jednopokojowe, 36 m2, 
78 tys., www.ANEL.pl tel. 502-052-
885.

 NOWE domy szeregowe od 105 m2, 
od 255 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy. 
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-
706-692, 691-523-055.

 
 Wirek – mieszkanie w kamienicy 
dwupoziomowe, 82 m2, cena 99 tys. 
GABRIEL, tel. 607-706-692.

 
 Ruda Śl. i okolice – poszukujemy 
mieszkań do sprzedaży/wynajmu GA-
BRIEL, tel. 691-523-055.

 
 Wirek – sprzedam działkę gruntu 
668 m2, 130 tys. GABRIEL tel. 607-
706-692.

  
 Kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej pilne, tel. 794-041-006.

 KawalerkI Pordzika, 36 m2, 69 tys., 
Bielszowice, 33 m2, 55 tys., tel. 793-
017-323.

 Dwupokojowe: Kochłowice Łuka-
siewicza 40 m2, 88 tys., Halemba 38 m2, 
83 tys. OKAZJA, tel. 793-017-323.

 Trzypokojowe: Bykowina 55 m2, 
OKAZJA, Halemba, 47 m2, 115 tys. Tel.  
793-017-323. 

 TANIE MIESZKANIA NA 
WWW.LOKATOR.NIERUCHO-
MOSCI.PL

 Sprzedam kawalerkę 37 m2, Kochło-
wice, po remoncie. Tel. 506-066-860.

 Do wynajęcia lokal użytkowy, 61 m2, 
Ruda Śl. – Nowy Bytom, Kościuszki 1. 
Tel. 601-959-140.

   
 Wynajmę lub sprzedam kawalerkę – 
Godula, ul. Fojkisa, 38 m2. Tel. 503-070-
823.

   
 Odstąpię sklep, 40 m2, Wirek. Niski 
czynsz. Tel. 510-339-071.

   
 Sprzedam stragan zabudowany na tar-
gowisku Halemba I. Tel. 513-736-648.

   
 Szukam dwupokojowego mieszkania 
do wynajęcia w Rudzie Śląskiej. Tel. 
732-803-860.

   
 Wynajmę kawalerkę w Rudzie Ślą-
skiej (GODULA), tel. 513-346-980.

   
 Do wynajęcia lokal ok 60 m2 na dep-
taku Wirek. Tel. 883-401-000.

   
 NowyBytom M-3, 46 m2, 100 tys., 
VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

   
 Bykowina M-3, 49 m2, 115 tys. Ve-
straLocum.pl, tel. 600-445-053.

   
 Halemba M-4, 55 m2, VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

NAUKA
 Absolwent Wydziału Chemicznego 
Politechniki Śląskiej udzieli korepetycji, 
matematyka, chemia. SOLIDNIE, TA-
NIO. Tel. 606-157-640.

MOTORYZACJA 
 Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-
155-155.

 Kupię Matizy, Seicento, Punto, 
Polo, Corsę, Fiestę i inne – stan obojęt-
ny. Tel. 507-572-625.

 
 Kupię skorodowane auta, powypad-
kowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-
572-625.

 AUTO-SKUP – wszystkie mar-
ki. Tel. 505-049-833.
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„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Pani Małgorzacie Juraszek
pracownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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Naszej koleżance Pani Annie Waloska
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

CÓRECZKI NATALII
składają 

Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

TANIE 
ROZMOWY

DO NIEMIEC
I ANGLII

TEL. 32 779-73-73

Anecie Olejnik
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

TATY
składają

koleżanki i koledzy
z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

GABINET 
STOMATOLOGICZNY

NZOZ Silesia 
41-700 Ruda Śl., ul. Wolności 99

tel. 32 240-86-60
zaprasza pacjentów 

na bezpłatne leczenie
w ramach kontraktu z NFZ
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

 Pomoc drogowa, złomowanie pojaz-
dów, skup samochodów wszystkich 
marek, całych, uszkodzonych, skorodo-
wanych. Tel. 502-752-634, 502-865-
808.

 
 Skup samochodów za gotówkę 
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKUREN-
CJA. Tel. 791-669-630.
 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

 
  SKUP AUT wszystkich marek, 
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-
865-808.

 Skup samochodów na części. Tel. 
603-534-003, 32 275-05-47.

PRACA
 Zatrudnimy ekspedientkę na stoisko 
mięso wędliny. Tel. 606-312-124.

 Drukarnia w Rudzie Śląskiej za-
trudni krajacza – introligatora, oraz 
grafi ka komputeroweg. Tel. 32 340-
14-54.

  Zatrudnimy kierowcę autobusu 
miejskiego. Wymagane: prawo jaz-
dy kat. D. Kontakt: Rudpol-OPA 
Sp. z o.o, 41-701 Ruda Śląska, ul. 
Szyb Walenty 50, tomasz.pielok@
rudpol-opa.pl, tel. 504-124-565, 
centrala. 32 34-47-100.

 Zatrudnię glazurnika. Warunki pracy 
i płacy do uzgodnienia. Tel. 663-613-
492.

 Przyjmę do pracy fi rma ZBMD s.c. 
Ruda Śląska (Chebzie): Operator pras 
wulkanizacyjnych, praca na pełny etat 
lub umowa zlecenie. kontakt 32 244-
48-44.

 Madej Wróbel Sp. zo.o. poszukuje 
pracowników na stanowiska fi zyczne. 
32 771-22-61, 781-820-106, 501-958-
909, rekrutacja@m-w.com.pl.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-
221. 

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny 
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-
912-559.

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Ślą-
ska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 
607-468-787.

 Akcje kompanii węglowej, hol-
dingu węglowego. Tel. 507-851-
852.

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Pani Anecie Olejnik
pracownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

wykonujący zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej  informuje o 
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta nieruchomości grun-
towych w rejonie: ul. Kokotek, która 
zostanie oddana w dzierżawę z prze-
znaczeniem pod istniejący ogródek 
rekreacyjny.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, na-
przeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się  
w rejonie: ul. Kolistej, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z prze-
znaczeniem pod istniejący kiosk handlowy, , ul. Chorzowskiej, która zosta-
nie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejącą drogę 
dojazdową, ul. Kazimierza, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat 
z przeznaczeniem pod istniejące garaże blaszane, ul. DTŚ- Zabrzańskiej, któ-
ra zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod urządzenie reklamowe.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Na 
Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z przeznacze-
niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, o 
łącznej powierzchni 11957 m2 obejmujące:

a) prawo własności tworzących całość gospodarczą działek o łącznej powierzchni 11928 m2 
oznaczonych numerami geodezyjnymi:

– 2498/263 o powierzchni 11706 m2 i 2497/263 o powierzchni 15 m2, GL1S/00007197/4, k. m. 
9 obręb Ruda, 

– 713/68 o powierzchni 93 m2, 512/71 o powierzchni 81 m2 i 516/69 o powierzchni 33 m2, 
GL1S/00007197/4, k. m. 10 obręb Ruda,       

b) prawo użytkowania wieczystego działki nr 1967/267 o powierzchni 29 m2, GL1S/00012869/4,  
k. m. 9 obręb Ruda, ustanowione do dnia 5.12.2089 r., którym ma prawo dysponować Zarząd Mia-
sta Ruda Śląska.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opisane powyżej nieruchomości fi gu-
rują jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (symbol planu P1). 

Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie. Dwa przetar-
gi przeprowadzone w dniach: 29.07.2014 r. i 7.10.2014 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Zbywane nieruchomości położone są w dzielnicy Ruda przy ulicy Na Łąkach. Najbliższe otocze-
nie stanowi zabudowa produkcyjno-magazynowo-składowa. Nieruchomości są częściowo ogro-
dzone, posiadają nieregularny kształt wielokąta i zróżnicowaną konfi gurację terenu – występują 
nierówności wymagające  niwelacji. Teren porośnięty jest zielenią nieurządzoną – występuje gęste 
zadrzewienie, znajdują się na nim pozostałości po poprzednim zainwestowaniu.   

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 300.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki 

obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).  
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste działki nr 1967/267 o powierzchni 29 m2  zostaną usta-

lone  w drodze odrębnego postępowania wg zasad określonych w ustawie o gospodarce nierucho-
mościami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się   z pełną treścią 
ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.
info.pl (zakładka nieruchomości produkcja-usługi-handel) i w terminie do dnia 5.01.2015 r. do-
konają wpłaty wadium w kwocie 15.000,00 zł przelewem na  konto lub w kasie tut. Urzędu oraz 
przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.   

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat prze-
targu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości 

gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy ks. Józefa 
Niedzieli z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Trzy przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 10.04.2014 r., 8.07.2014 r. 
oraz 23.09.2014 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze czwartego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznacze-
niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. ks. Józefa Niedzieli, stanowiąca 
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 5033/397 o powierzchni 1593 m2, obręb Bielszowice, 
zapisana na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr KW GL1S/00026950/0. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów. 

 W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprze-
dana łącznie z udziałem wynoszącym 1/3 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę 
dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 5035/397 o powierzchni 698 m2, obręb Bielszo-
wice, k.m. 3, nr KW GL1S/00048840/2.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska działka nr 5033/397 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 
MN2), natomiast działka 5035/397 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (sym-
bole planu MN1, MN2), teren ulic zbiorczych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 
20m; przekrój ulic jednojezdniowy o 2 pasach ruchu o szerokości pasa min. 3,5 m (symbol planu 
KZ1/2) oraz teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m 
(symbol planu KDW).

Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr 5033/397 pod zabudowę mieszkanio-
wą wraz z udziałem wynoszącym 1/3 działki nr 5035/397 wynosi 76.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów 
i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2015 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na 
portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 15.01.2015 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokości: 3.800,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Ks.Niedzieli” przelewem na rachu-
nek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, 
Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pokój nr 13 i 14 w godzinach: ponie-
działek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu 
przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do 
odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 
32 248-75-63.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie
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Baran – Gwiazdy zapewnią Ci dużo sił, 
nowe znajomości i cenne propozycje. Poko-
nasz wszystkie trudności. Nie rezygnuj 
ze szkoleń czy prezentacji, wkrótce mogą Ci 
się przydać.

Byk – Staniesz się teraz doradcą i pocie-
szycielem. Wiele osób zacznie Ci się zwie-
rzać ze swoich problemów, ale nie przekazuj 
informacji dalej. Zadbaj o zdrowy sen.

Bliźnięta – Bywaj na zabawach, pozna-
waj ludzi i nie chowaj się w kącie. Będziesz 
teraz prawdziwą duszą towarzystwa. Doga-
dasz się z każdym, oczarujesz nawet osoby, 
z którymi ciężko Ci się rozmawia na co 
dzień.

Rak – Uważaj i nie daj się nabrać komuś, 
kto próbuje Cię wykorzystać i przypisać sobie 
Twoje zasługi. Trzymaj się z dala i nie wpusz-
czaj za próg naciągaczy i domokrążców.

Lew – Będziesz teraz wyjątkowo atrak-
cyjny. Wszystkie ważne rozmowy, czy to 
w urzędach, czy to z szefem, zakończą się 
powodzeniem. Bez trudu przeforsujesz swo-
je pomysły.

Panna – Poczujesz, że życie staje się ła-
twiejsze, a ludzie przestaną działać Ci na 
nerwy. Udadzą się również wielkie porządki 
w szafach i szufl adach oraz zakupy akceso-
riów domowych.

Waga – Gwiazdy zachęcą Cię do nauki. 
Poczytaj, obejrzyj fi lm dokumentalny, albo 
zapisz się na kurs czy warsztaty. Nabyte 
umiejętności i wiedza mogą przerodzić się 
w nowe hobby.

Skorpion – Gwiazdy pomogą Ci prze-
zwyciężyć schematy. Zaczniesz inaczej pa-
trzyć na swoje obowiązki i wykonasz je le-
piej i szybciej, a dzięki inteligencji pokonasz 
wrogów i wyjdziesz na prowadzenie.

Strzelec – Przejrzyj kalendarz, zajrzyj do 
rachunków i ważnych dokumentów, a o ni-
czym nie zapomnisz. Nie poświęcaj się in-
nym, zamiast tego zajmij się lepiej swoją 
drugą połówką.

Koziorożec – Nie unikaj rozmów z krew-
nymi, teraz wszystkich przegadasz i będą 
musieli przyznać Ci rację, przestaną też wy-
magać od Ciebie rzeczy niemożliwych.

Wodnik – Będziesz w dobrym nastroju. 
Możesz dostać ciekawą propozycję pracy, 
lub ktoś interesujący zaprosi Cię na randkę. 
Jednym słowem z pewnością nie będzie te-
raz nudno.

Ryby – Będziesz w nastroju imprezo-
wym. Gwiazdy zapowiadają nowe znajomo-
ści i ciekawe dyskusje. Przez weekend trzy-
maj się z daleka od jakichkolwiek konfl ik-
tów.

Salon Wróżb 
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska 
(Halemba)
Wróżka 
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Poziomo: 1 – zimowe legowisko 
niedźwiedzia, 5 – samica wilka, 8 – 
drobna cebula jednoroczna, 9 – radula, 
11 – zasłona, 12 – jeden z muszkieterów, 
15 – notesik balowy, 17 – miara jubiler-
ska, 20 – podzwrotnikowe pnącze, 21 – 
nakłonienie, 24 – gościniec, 25 – stolica 
Kazachstanu, 28 – pasmo górskie w In-
diach, 29 – działo, 32 – rodzaj pilniczka, 
33 – ptak budujący wiszące gniazda, 36 
– chętka na coś, 39 – zabawka dziewczę-
ca, 42 – afryk. bęben, 43 – środek cyrku, 
45 – benzopirol, 46 – tkanina ścienna, 
47 – konopie manilskie. 

Pionowo: 1 – średn. styl w architektu-
rze, 2 – duży worek, 3 – przylądek na 
Antarktydzie, 4 – halucynacja, 5 – mąż 
Sawy, 6 – georginia, 7 – ind. wóz po-
grzebowy, 10 – nizina na wyspie Hon-
siu, 13 – zbiór map, 14 – ojczyzna Ody-
seusza, 16 – mniszka buddyjska, 17 – 
nieżyt nosa, 18 – okazała galera, 19 – 
tkanina na pieluchy, 21 – liczba wskazu-

49
jąca kolejność, 22 – arabski model me-
lodyczny, 23 – kufer, 26 – rozwód u 
muzułmanów, 27 – książę Obodrzyców, 
30 – mit. gr. król wyspy Lesbos, 31 – 
kościół katedralny, 34 – włókno polie-
strowe, 35 – wermut jugosłowiański, 37 
– podziałka, 38 – kwitnie tylko raz, 40 
– miękławka, 41 – opera Verdiego, 44 – 
gat. sardynki. 

Hasło krzyżówki nr 44 brzmiało: Jak 
nie masz nie wydumasz. Nagrodę otrzy-
muje Iwona Diaków z Bytomia. Po od-
biór nagrody zapraszamy do redakcji.

Nagrodę tj. kupon o wartości 50 zło-
tych, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul. 
Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzyma 
jedna osoba spośród tych, które nadeślą 
na adres redakcji (41-709 Ruda Śląska, 
ul. Niedurnego 36) hasło, które jest roz-
wiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania 
czekamy do 10 dni od daty zamieszcze-
nia krzyżówki. 
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OGŁOSZENIE

Paulina Mielewczyk
córka Darii i Tomasza

ur. 1.12. (3250 g i 52 cm)

Dominik Lamp
syn Anny i Łukasza

ur. 29.11. (3200 g i 53 cm)

Lena Stasiewicz
córka Katarzyny i Szymona
ur. 30.11. (3200 g i 52 cm)

Nadia Wojtas
córka Kariny i Tomasza

ur. 28.11. (2950 g i 53 cm)

Marcel Kosior
syn Agnieszki i Łukasza

ur. 30.11. (3658 g i 59 cm)

Zofi a Pawłowicz
córka Agnieszki i Adama

ur. 29.11. (3400 g i 57 cm)

Julian Staciwa
syn Anny i Rafała

ur. 30.11. (3425 g i 57 cm)

Hubert Idzikowski
syn Małgorzaty i Andrzeja
ur. 30.11. (3250 g i 55 cm)

Tymon Krzeszewski
syn Joanny i Michała

ur. 25.11. (2800 g i 56 cm)

Nadia Palus
córka Eweliny i Dominika
ur. 2.12. (3120 g i 52 cm)

Maciej Ridwelski
syn Moniki i Adama

ur. 2.12. (3550 g i 56 cm)

Patrycja Jania
córka Aliny i Jana

ur. 4.12. (3630 g i 56 cm)

Zuzanna Dróżdż
córka Sylwii i Marcina

ur. 3.12. (3405 g i 52 cm)

Julia Gurok
córka Moniki i Krzysztofa
ur. 1.12. (3220 g i 56 cm)

Lenka Świgost
córka Elżbiety i Patryka

ur. 3.12. (3050 g i 51 cm)

Natan Nocoń
syn Agnieszki i Artura

ur. 3.12. (3350 g i 55 cm)

Jan Jonczyk
syn Agnieszki i Piotra

ur. 3.12. (2050 g i 47 cm)

Fabian Łysoń
syn Magdaleny i Adama

ur. 2.12. (2960 g i 56 cm)

Jakub Pytel
syn Moniki i Adama

ur. 2.12. (3830 g i 56 cm)

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!
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Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

Zapasy

Slavia trzecią siłą

Koszykarze Pogoni w niedzielę (7.12.)ro-
zegrali zacięty mecz z drużyną MOSiR-u  
Cieszyn. Było to pierwsze spotkanie run-
dy rewanżowej. Poprzedni mecz wygrali 
rudzianie – jednak teraz cieszynianie po-
stawili Pogoni cięższe warunki. Rudzianie 

Najlepsi w kraju!
Doskonale wypadła reprezentacja SP 41 

z Rudy Śląskiej zwyciężając w finałowym 
turnieju programu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki prowadzonego przez Andrzeja 
Suprona: Mały Mistrz – „Zapasy w każdej 
szkole”, który rozegrany został 6 grudnia 
w Warszawie. Uczniowie i uczennice rudz-
kiej podstawówki odnieśli zdecydowane 
zwycięstwa we wszystkich swoich me-
czach, pokonując kolejno szkoły z: War-
szawy (6:1), Bochni (5:2), Gdańska (5:2) 
i w końcu w meczu finałowym szkołę 
z Lublina (5:2).

Halembianka�pokonała�Bujaków
W piątek (5.12.) tenisistki stołowe 

UKS-u Halembianka 2001 Ruda Śląska 
rozegrały ostatni w tym roku mecz I run-
dy rozgrywek II ligii kobiet i pokonały 
u siebie 8:2 LKS 45 Bujaków Mikołów. 
Punkty dla Halembianki zdobyły: Sabina 
Wyrobek (2,5 pkt), Karolina Tabacka (1,5 
pkt), Sandra Stanisławska (1,5 pkt), Kata-
rzyna Jakubik (1 pkt), Monika Mojza (1 
pkt) i Monika Jarosińska (0,5 pkt). To 
czwarte z rzędu zwycięstwo rudzkiej dru-
żyny. Kolejny mecz I rundy dopiero 
9.01.2015 r. na wyjeździe z AKS-em Mi-
kołów.

Barbórkowa�Pogoń
W dniach 4-5.12. w Katowicach odbył 

się Międzynarodowy Turniej Barbórkowy 
w zapasach w stylu klasycznym młodzi-
ków i kadetów. W turnieju wystąpili za-
wodnicy z całej Polski oraz zawodnicy 
między innymi z Niemiec, Słowacji, 
Czech, Rumunii i Norwegii. Nie zabrakło 
również reprezentantów rudzkiej Pogoni.
Rudzianie wywalczyli 3 medale – jeden 
złoty i dwa srebrne. Wyniki: młodzicy – 
złoto: Mateusz Nadulski (66 kg), srebro: 
Szymon Brzeziński (59 kg), 4. miejsce: 
Rafał Bzdyra (38 kg), Łukasz Prudło (35 
kg); kadeci:– srebro: Michał Kereciński 
(47 kg).

Świąteczny�ciężar
W sobotę (6.12.) w Łaziskach Górnych 

odbył się Turniej Barbórkowy Juniorów do 
lat 20 w Podnoszeniu Ciężarów. Jednocze-
śnie ten start był ostatnim w tym roku w tej 
dyscyplinie sportu. W zawodach wystarto-
wało sześć dziewcząt i dziesięciu chłop-
ców. Do tego turnieju zostali zaproszeni 
zawodnicy CKS-u Slavia Ruda Śląska. 
Wśród dziewcząt 13-letnia Wiktoria Grzy-
wocz – finalistka mistrzostw Polski w Bił-
goraju, zajęła drugie miejsce wynikiem 34 
+ 45, co dało jej w dwuboju 79 kg. Katego-
rię chłopców do lat 20 wygrał nasz zawod-
nik Patryk Żuławnik, finalista mistrzostw 
Polski do lat 20, wynikiem 105 + 130, co 
dało mu w dwuboju 235 kg. Jego 13-letni 
młodsi koledzy, którzy także byli finalista-
mi mistrzostw Polski w Biłgoraju do lat 
15, zajęli odpowiednio: Daniel Stawinog 
IV miejsce – uzyskał wynik 54 + 64, co 
dało mu w dwuboju 118 kg, Mateusz Ma-
lik V miejsce z wynikiem 34 + 35, co dało 
mu w dwuboju 69 kg.

W SKRÓCIE

W dniach 5-7 grudnia w Czarnym Bo-
rze rozegrany został kolejny turniej w za-
pasach kobiet Czarny Bór Open. W zawo-

Koszykówka

Zabrakło czterech punktów

W niedzielę (7.12.) w Mikołowie odbyły się 
jak co roku Zawody Mikołajkowe w Akrobatyce 
Sportowej. Atrakcją tych zawodów jest zawsze 
przybycie do zawodników św. Mikołaja. Z racji 
braku śniegu Mikołaj zmuszony był przyjechać 
na rolkach, a sanie zastąpił wózek wypełniony 
prezentami. Oprócz worka prezentów nasi akro-
baci przywieźli ze sobą z zawodów także worek 
medali. Oto wyniki w poszczególnych klasach 
sportowych: klasa młodzieżowa: dwójki miesza-
ne II miejsce – Zuzanna Bryła –Adam Żur, trójki 
dziewcząt II miejsce – Katarzyna Szczygieł, Ka-
tarzyna Walecka, Hanna Walecka III miejsce – 
Agnieszka Skorupa, Julia Duda, Wiktoria Wójcik 
dwójki chłopców I miejsce – Marcin Sitek, Karol 
Seifried, II miejsce Adam – Żur, Kajetan Szal; 
skoki na ścieżce: II miejsce – Marcin Sitek; klasa 
III sportowa: trójki dziewcząt I miejsce – Nikola 
Janik, Barbara Sordyl, Julia Olchowa, II miejsce 
– Karolina Żur, Wiktoria Matysiak, Emilia Bier-
nat, dwóki dziewcząt: I miejsce – Karolina Żur, 
Emilia Biernat, II miejsce – Wiktoria Matysiak, 
Pola Mendocha, III miejsce – Agata Olczak, Julia 
Olchowa; klasa II sportowa: trójki dziewcząt: II 
miejsce – Zuzanna Początek, Monika Skorupa, 
Wiktoria Jessel. Powyższe wyniki pozwoliły klu-
bowi z Halemby zająć I miejsce w klasyfikacji 
drużynowej zawodów. Warto także wspomnieć 
o zeszłotygodniowych międzynarodowych za-
wodach z cyklu Grand Prix Polski w Łańcucie, 
gdzie startowali juniorzy KPKS-u Halemba osią-
gając następujące rezultaty:

Łukasz Wojtaszczyk zajął I miejsce w konku-
rencji dwójek mieszanych, duet Dominika Bryła 
i Oliwia Szafran zajął VI miejsce w dwójkach 
kobiet 11-16 lat, natomiast Aleksandra Jawoszek 
w parze z Julią Nawrat zajęły V miejsce w dwój-
kach kobiet 12-18 lat. W turnieju brała również 
udział rudzianka Oliwia Hałupka, która w trój-
kach kobiet 13-19 lat zajęła II miejsce reprezen-
tując barwy DOSiR-u Sokolni Chorzów. Zawody 
te zamknęły rywalizację akrobatów w roku 
2014.

Trenerzy – Danuta Wodarska, Dorota Kies, 
Katarzyna Chlebisz oraz Henryk Świerc są bar-
dzo zadowoleni z postawy swoich podopiecz-
nych na wszystkich zawodach i liczą na popra-
wienie wyników w nadchodzącym sezonie 2015.

Akrobatyka

Dobre wyniki 
akrobatów

Dobiegły końca rozgrywki drugiej 
edycji rudzkiej ligi badmintona organi-
zowanej tak jak w roku ubiegłym przez 
Uczniowski Klub Sportowy „Gimna-
zjum 7” przy współpracy Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Ruda Ślą-
ska. W tym roku zawody wydłużone by-
ły o mecze „play-off” dla ośmiu pierw-
szych zawodników z rundy zasadniczej. 
W finałowej czwórce odbyły się bardzo 
zacięte pojedynki, które zadecydowały 
o ostatecznej kolejności w lidze: 1. 
Adam Król, 2. Zbigniew Haja, 3. Da-
mian Szołtysik, 4. Sławomir Pośpiech, 

5. Mirosław Kramarczyk. W lidze star-
towało 17 zawodników w przedziale 
wiekowym od 14 do 57 lat, w tym jedna 
kobieta, której należy się szczególne 
uznanie za odwagę i włożony wysiłek. 
W sumie rozegrano 202 mecze. Organiza-
torzy już teraz zapraszają do udziału w na-
stępnej edycji ligi w roku 2015. Komuni-
katy ukażą się na stronach MOSiR-u 
i RKG „NOCEK”. Badminton to piękna, 
wymagająca dużego wysiłku i ciągłego 
myślenia gra. W naszym mieście sport 
mało popularny, lecz warto go propago-
wać.

Badminton

Podsumowanie ligi badmintona

W lidze toczyła się zażarta rywalizacja.

na samym początku pozwolili się oddalić 
swoim rywalom. Po pierwszej kwarcie 
gospodarze prowadzili 24:17. Lepszą grę 
Pogoń zaprezentowała w drugiej kwarcie. 
Po celnych rzutach między innymi Stan-
kali Pogoń zdołała na moment wyjść na 

prowadzenie (33:34). W drugiej połowie 
Pogoń dalej miała swoje momenty dobrej 
gry, jednak gospodarze za każdym razem 
niwelowali różnice punktowe i wychodzi-
li na prowadzenie. Przed końcem meczu 
przewaga MOSiR-u się powiększyła 
i ostatecznie Pogoń przegrała to spotkanie 
różnicą czterech punktów.

KS MOSiR Cieszyn 84:80  
KS Pogoń Ruda Śląska

Rudzianie znów osiągnęli dobre wyniki.

W minionym tygodniu zawodnicy Klu-
bu UKP Ruda Śląska, którzy są uczniami 
Gimnazjum nr 3 w Rudzie Śląskiej, pod 
czujnym okiem trenera Daniela Weselaka, 
uczestniczyli w Mistrzostwach Śląska 14, 
15, 16-18 i Open, podczas których zdoby-
li 5 medali w konkurencjach indywidual-
nych. Na dystansie 50 m stylem klasycz-
nym Daniel Dąbrowski zajął 3. miejsce  
z czasem 0:32,54, ten sam zawodnik upla-
sował się na 2. miejscu na 100 m stylem 
klasycznym uzyskując czas 1:11,64. Al-

Pływanie

 UKP na fali bert Kasprzyk dwukrotnie zajął 3. miejsce 
na dystansie 200 m stylem zmiennym 
2:21,83 oraz na dystansie 200 m stylem 
motylkowym z czasem 2:28,14, także 
Marta Mędrela zajęła 2. miejsce na 200 m 
stylem dowolnym, uzyskując czas 2:17,45. 
Dziewczęta w składzie: Marta Mędrela, 
Karolina Pawera, Agata Przegendza, Ga-
briela Surmiak zdobyły brązowy medal 
w sztafecie 4 x 200 m stylem dowolnym.

Duże sukcesy młodzi pływacy uzyskali 
także podczas I rundy Zabrzańskiego Mi-
tingu Pływackiego. Złote medale zdobyli: 
Marek Kaźmierczak na dystansie 50 m 

stylem dowolnym oraz 50 m stylem 
grzbietowym, Maja Kapcińska na 50 m 
stylem grzbietowym, Natalia Zięba na 50 
m stylem klasycznym, na tym samym dy-
stansie Daniel Dąbrowski i Igor Wróbel. 
Na drugim stopniu podium, otrzymując 
srebrny medal stanęli: Patrycja Lip i Nata-
lia Zięba na 50 m stylem dowolnym, Igor 
Wróbel na 50 m stylem dowolnym, Julia 
Wręczycka na 50 m stylem klasycznym. 
Brązowe medale wywalczyli: Fryderyk 
Kadelski na 50 m stylem dowolnym, Maja 
Kapcińska na dystansie 50 m stylem do-
wolnym. Zawodnikami opiekowali się 
trenerzy Daniel Weselak i Krzysztof No-
wak.

dach uczestniczyło 240 zawodniczek mię-
dzy innymi z Francji, Białorusi, Szwecji, 
Czech, Węgier, Niemiec, no i oczywiście 

z Polski. Zawodniczki Slavii na tle swoich 
rywalek z zagranicy zaprezentowały się 
doskonale zdobywając pięć medali i trze-
cie miejsce w klasyfikacji klubowej (naj-
lepsze z polskich ekip). Złote medale wy-
walczyły: w kategorii młodziczek Nicole 
Wiezner (37 kg), seniorek – Natalia Kuba-
ty (55 kg), srebrny medal w kategorii ka-
detek zdobyła Patrycja Kuc (46 kg), brą-
zowe medale otrzymały Klaudia Krzy-
kowska (65 kg) – kategoria kadetek i Pau-
lina Danisz (44 kg) – kategoria młodzi-
czek.

Doskonale zaprezentowali się też za-
wodnicy ZKS-u Slavia Ruda Śląska na 
Międzynarodowym Turnieju w zapasach 
w stylu wolnym, który rozegrany został 
w stolicy Estonii Tallinie w dniach 5-6 
grudnia. Do reprezentacji Polski na te za-
wody trener Jousup Abdusalamov powo-
łał dwóch rudzian: Adriana Hajduka (57 
kg) i Andrzeja Sokalskiego (74 kg). Obaj 
zaprezentowali się bardzo dobrze. Andrzej 
Sokalski wygrał rywalizację kategorii do 
74 kg, natomiast Adrian Hajduk stanął na 
drugim stopniu podium.
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Tabela ligi okręgowej

1.  Ruch Radzionków 14 32 38-12
2.  Przyszłość Ciochowice 14 28 28-22
3.  Zieloni Żarki 14 27 32-21
4.  Gwarek Tarnow. Góry 14 24 35-21 
5.  Concordia Knurów 14 22 32-36
6.  Sarmacja Będzin 14 22 29-23
7.  Polonia Poraj 14 20 29-28
8.  Unia Ząbkowice 14 19 31-35
9.  Raków II Częstochowa 14 19 36-20
10.  MLKS Woźniki 14 18 34-28
11.  Pilica Koniecpol 14 16 18-21
12.  RKS Grodziec  14 16 17-32
13.  Górnik Piaski  14 15 18-25
14.  Slavia Ruda Śląska 14 14 23-32
15.  Fortuna Gliwice 14 3 13-57

Sportowy Rozkład Jazdy
10 grudnia (środa), godz 19.00
Zgoda Ruda Śląska – MTS Żory

13 grudnia (sobota), godz. 18.30 
Wisła Krakbet Kraków – SRS 

Gwiazda Ruda Śl. 
13 grudnia (sobota), 

MKS II Dąbrowa Górnicza – KS 
Pogoń Ruda Śl.

* * *
Za tydzień podsumujemy rundę 
jesienną III ligi  w wykonaniu 

Grunwaldu Ruda Śląska

Piłka ręczna

Mecz, turniej i umowa

Piłkarze Slavii Ruda Śląska nie będą dobrze wspominać rundy je-
siennej w swoim wykonaniu. Rudzianie kończą pierwszą część roz-
grywek ze słabą średnią jednego punktu na mecz. Podopieczni Marka 
Piotrowicza z dorobkiem czternastu punktów plasują się na przed-
ostatnim miejscu w tabeli. – Pomimo tego, że dobrze zaczęliśmy run-
dę, to środek i końcówka na pewno nam nie wyszły. Nie jesteśmy za-
dowoleni z punktów oraz ze stylu gry. W wielu meczach na pewno też 
nie zasłużyliśmy na porażkę, ale z piłką jest tak, że kto ma wynik, ten 
wygrywa – tłumaczy Marek Piotrowicz trener Slavii.

 – Ta runda daje wszystkim dużo do myślenia. Będziemy to w dal-
szym ciągu analizować. Musimy doskonalić naszą grę. Przede wszyst-

Piłka nożna – IV liga

Mają wiele do poprawy

Zażarta walka, nerwy i niezwykle tak-
tyczna gra towarzyszyły niedzielnemu 
spotkaniu (7.12.) Gwiazdy z drużyną 
AZS Uniwersytet Śląski. Dwie bramki 
Kidanowa dały rudzianom wiele powo-
dów do radości. Pierwsze minuty zdo-
minowali zawodnicy Gwiazdy. Z bie-
giem czasu katowiczanie atakowali co-
raz śmielej. W pierwszej akcji nadziali 
się jednak na kontrę, którą zakończył 
bramką Kidanow. Gdy wydawało się, że 
goście są bliscy wyrównania, po dwój-
kowej akcji Szymon Łuszczek – Kida-
now, ten drugi ponownie zdobył bramkę. 
Goście zdołali jednak odpowiedzieć  
jeszcze w pierwszej połowie – w 12. mi-
nucie dobrze dysponowanego w tym 
meczu Waszkę pokonał Piskorz.

Futsal

Gwiazda rozbłysła
 W drugiej połowie katowiczanie rzu-

cili się do odrabiania strat, jednak za-
wodnicy Gwiazdy bronili się tego dnia 
bardzo dobrze. W końcówce goście wy-
cofali bramkarza, ale nie zmieniło to 
wyniku.

– Ciężko mówić o stylu w sytuacji, 
którą mamy w tabeli. To był dla nas mecz 
o sześć punktów. Było to kluczowe spo-
tkanie. Nad stylem pracujemy cały czas. 
Dziś dopisało nam szczęście, ale my po-
trafi liśmy dowieść zwycięstwo do końca. 
Kidanow to zawodnik, który jest nam 
potrzebny. Musimy się jeszcze lepiej na-
uczyć wykorzystać go na parkiecie – tłu-
maczy Tomasz Klimas, trener Gwiazdy.

 Gwiazda Ruda Śląska 2:1 (2:1) 
AZS Uniwersytet Śląski

kim powinniśmy zwrócić uwagę na swoją koncen-
trację w meczu – dodaje.

Rudzianie w lidze stracili 32 gole. Zde-
cydowanie gorzej zawodnikom grało 
się na wyjazdach. Slavia przegrała 
pięć z siedmiu meczów na bo-
isku rywali.

 – Na pewno spotkanie, 
które trzeba zaliczyć na 
minus, to mecz z Rakowem 
w Częstochowie. Byliśmy zdominowani przez przeciwnika i nie ist-

nieliśmy na boisku. Był to 
negatywny impuls i trze-
ba chyba powiedzieć, 
że od tego momentu 
zaczęło się źle dziać. 
Na pewno też znalazłoby 
się w tej rundzie kilka 
momentów dobrych – 
mówi trener Slavii.

– Myślę, że ta runda po-
kazała, że musimy znaleźć 
paru zawodników, którzy 
wniosą trochę świeżości 
do zespołu – dodaje.

Zawodnicy Gwiazdy zmierzą się teraz z Wisłą Kraków.

REKLAMA
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REKLAMA

Wiele się działo w ostatni weekend 
w klubie SPR-u Grunwald Ruda Śląska. 
W sobotę (6.12.) seniorzy przegrali ostatni 
mecz rundy, a w niedzielę (7.12.) odbył się 
Turniej Piłki Ręcznej Chłopców rocznik 
2002 o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Ślą-
ska, podczas którego rudzki klub podpisał 
umowę ze Zrywem Chorzów, dotyczącą wy-
miany uzdolnionej młodzieży. W niedziel-
nym turnieju wzięły udział cztery drużyny, 
tj. Zryw Chorzów, MUKS Siódemka Mysło-
wice, SPR Pogoń Zabrze oraz drużyna go-
spodarzy SPR Grunwald Ruda Śląska. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna SPR Pogoń 
Zabrze, drugie – Zryw Chorzów, a trzecie – 
SPR Grunwald Ruda Śląska. Oprócz miejsc 

drużynowych organizatorzy przewidzieli na-
grody indywidualne. Najlepszym strzelcem 
turnieju został zawodnik SPR Pogoń Zabrze 
Igor Bykowski, zdobywca 22 bramek. Naj-
lepszym bramkarzem turnieju został zawod-
nik gospodarzy Karol Strzeja. Nagroda dla 
najlepszego zawodnika turnieju powędrowa-
ła do Karola Tadeja, reprezentującego Zryw 
Chorzów. W drużynie gospodarzy najlepszy-
mi zawodnikami byli Maksymilian Matu-
szewski zdobywca 15 bramek oraz Mikołaj 
Szczęsny zdobywca 18 bramek. Dzień wcze-
śniej w wyjazdowym meczu seniorzy zmie-
rzyli się z drużyną Politechniki Świętokrzy-
skiej. Po  zaciętym meczu rudzianie schodzi-
li z parkietu pokonani z wynikiem 31:30.



Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas prezentów, życzeń  oraz rodzinnego spędzania czasu. Dla pracowników Stacji 
Kontroli Pojazdów należących do firmy Auto-BuD Sp. z o.o to okres ostatnich kontroli przed świątecznymi wyjazdami a także 

moment, w którym można podziękować klientom za współpracę i złożyć im najserdeczniejsze życzenia.

Bezpieczne święta i moc życzeń 
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– Wielu z nas, aby spotkać się 
z najbliższymi w święta, długi czas 
spędzi w aucie. Pamiętajmy o kilku 
podstawowych zasadach, które po-
mogą nam w podróży. Przede 
wszystkim przed podróżą każdy kie-
rowca powinien sprawdzić płyny 
eksploatacyjne w samochodzie, m.
in. sprawdzić poziom oleju, płynu 
hamulcowego i w układzie chłodni-
czym. Dobrze jest pojechać na sta-
cję kontroli przed wyjazdem, by 
sprawdzić stan techniczny. Pamię-
tajmy, nasze bezpieczeństwo na 
drodze, nie jest uzależnione tylko 
od zdrowego rozsądku i stosowania 
się do przepisów ruchu drogowego, 
ale także od sprawności naszego 
auta – tłumaczy Michał Kozłowski 
z okręgowej Stacji Kontroli Pojaz-
dów „omega”. – Życzę wszystkim 
klientom stacji spokojnych Świąt 

Bożego Narodzenia, z dala od zmar-
twień i trosk życia codziennego 
oraz samych sukcesów w nadcho-
dzącym Nowym Roku. Niech będzie 
to czas obfitości i rozwoju – doda-
je.

Jeśli do tej pory nie zrobiliśmy 
jeszcze dokładnego przeglądu u me-
chanika, to przed wyjazdem w dłuż-
szą trasę naprawdę warto to zrobić. 
Nie wszystko jesteśmy w stanie 
skontrolować sami. tylko wykwali-
fikowany mechanik bądź pracownik 
Stacji Kontroli Pojazdów jest w sta-
nie sprawdzić, czy wszystkie układy 
znajdujące się w samochodzie dzia-
łają sprawnie.

– Dawno nie spotkałem się z tak 
fachową obsługą jak na stacji „Al-
fa”. Życzę jej pracownikom, by dalej 
tak dobrze i skrupulatnie podcho-
dzili do wykonywanych zadań. Pa-

nowie mają świetne podejście do 
klienta. Ich praca sprawia, że kie-
rowcy mają spokojne święta, dlate-
go życzę im by ich Boże Narodzenie 
było równie spokojne – mówi pan 
Mateusz klient stacji „Alfa”.

– Świadomość jak ważne jest to, 
aby nasze auto było w dobrym sta-
nie technicznym, wzrasta. Coraz 
więcej osób zdaje sobie sprawę 
z faktu, że im szybciej jesteśmy 
w stanie zdiagnozować jakieś uster-
ki, tym mniejszy będzie koszt napra-
wy. Co istotne, auta, które do nas 
przyjeżdżają, są coraz młodsze, 
a jak powszechnie wiadomo, pojaz-
dy, które niedawno zjechały z taśmy 
produkcyjnej są w mniejszym stop-
niu awaryjne – mówi Andrzej Izy-
dorczyk, kierownik Stacji Kontroli 
Pojazdów „ALFA”. – W imieniu firmy 
pragnę podziękować za udany rok 

naszej współpracy, mając nadzieję 
na jej kontynuację w roku kolejnym. 
Chciałbym też życzyć Państwu bez-
piecznych wyjazdów świątecznych 
oraz bezawaryjnych powrotów. We-
sołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 
Roku – dodaje

– Klienci wciąż jeszcze przyjeżdża-
ją na stację. Zanim jeszcze spadną 
pierwsze śniegi, każdy chce skontro-
lować samochód – mówi Damian 
Śledź, kierownik Stacji Kontroli Po-
jazdów „Gamma” ze Świętochłowic.  
– Wspaniałych Świąt w ciepłej, ro-
dzinnej atmosferze i samych po-
myślnych dni w nadchodzącym roku 
życzymy obecnym i przyszłym klien-
tom – dodaje.

– Chodzi o bezpieczeństwo nasze 
i naszych bliskich wyruszających 
z nami w podróż. Kontrola nie trwa 
długo. Wizyta w stacji kontroli po-

jazdów zajmie nam dosłownie kwa-
drans, a za pomocą znajdującego 
się w niej sprzętu diagności są w sta-
nie wychwycić wiele usterek – mówi 
Michał, jeden z klientów Stacji Kon-
troli Pojazdów „Gamma” w Święto-
chłowicach. – Tę stację wyróżnia fa-
chowość i miła obsługa. Z okazji 
świąt życzę pracownikom, by nigdy 
nie stracili takiego zapału i chęci do 
pracy jaki mają do tej pory – doda-
je.

Stacje przygotowały dla swoich 
klientów także specjalną świątecz-
ną ofertę. Każdy, kto przyjedzie na 
stację w czapce św. Mikołaja, otrzy-
ma darmowe mycie samochodu na 
bezdotykowej myjni BEtA znajdują-
cej się na rogu ulic Joanny i Starej 
w Rudzie Śląskiej. Akcja trwać bę-
dzie w dniach 10-24 grudnia 2014 r. 
Zapraszamy.
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